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Списък на съкращенията 
 

АД Акционерно дружество 

АЕС Годишна еквивалентна стойност 

AИБИ Адаптиран ирландски биотичен индекс 

БАН Българска Академия на Науките 

БВП  Брутен вътрешен продукт 

БД Басейнова дирекция 

БС Басейнов съвет 

БД ДР Басейнова дирекция Дунавски район 

БД ЗБР Басейнова дирекция Западнобеломорски район 

БПК Биологично потребление на кислород 

БДС Брутна добавена стойност 

БДУВ Басейнови дирекции за управление на водите 

ВЕЦ Водно-електрическа централа 

ВиК Водоснабдяване и Канализация 

вр. връх 

ВС Водоснабдителна система 

ВТ Водно тяло 

ГИС Географска Информационна Система 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДЛ Държавно лесничейство 

ДДС Данък добавена стойност 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДВ Държавен вестник 

ДНП Дирекция национален парк 

ДПП Дирекция природен парк 

ДР Дунавски район за басейново управление на водите 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

е.ж. Еквивалент жител 

Е.Ж. Еквивалент жител 

ЕРДВ Европейска Рамкова Директива за водите 2000/60 

ЕС Европейски съюз 

ЕСФ Европейски структурен фонд 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ж. Жители 

ЗВ Закон за водите 
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І. Общо описание на характеристиките на басейна на река Места 

 

1. Общи характеристики 

 

1.1. Географски граници 

 

Водосборният басейн на река Места е част от Западнобеломорски район за 

басейново управление на водите в Р България. 

Басейнът на река Места на българската територия се ограничава на юг от 

държавната граница с Р Гърция; на запад от водосборният басейн на река Струма; на север 

от басейните на реките Искър (ДР) и Марица (ИБР); на изток от  басейна на река Доспат.  

В западна посока границата на басейна минава по билото на планината Али ботуш. 

Между селата Гайтаниново и Голешево тръгва на север по билото на Пирин планина и 

обхваща източните склонове на Пирина. На запад остават водосборите на Струмските 

притоци: Пиринска Бистрица, Санданска Бистрица, Влахинска и Градевска. След 

местността  “Предела” водосбора обхваща южните склонове на Рила планина и граничи с 

водосборите на реките Благоевградска Бистрица и Рилска, а след местността “Юндола” - 

на изток вододела обхваща левите притоци на река Места, които събират водите си от 

южните склонове на Западните Родопи. 

Река Места е трансгранична река  и се влива в Егейско море на гръцка територия . 

 

Речния басейн на река Места е представен на Карта Ι.1 
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План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел І 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

6 

1.2 Екорегиони 

 

Речният басейн на река Места като част от Западнобеломорски район се намира 

изцяло в екорегион № 7 “Източни Балкани”, (виж обща част ПУРБ) 

 

1.3. Характерни особености на басейна на река Места  

 

1.3.1. Физико-географска характеристика 

 

Река Места се образува от сливането на Бяла и Черна Места над гр. Якоруда. За 

начало на реката се смята изворът на десният й приток  Бела Места на кота 2240 м н.в. над 

езерото Грънчар от групата Грънчарски езера в Източна Рила с координати: 42°07’10”с.ш. 

и 23°35’10” и.д. Водите от извора, заедно с водите изтичащи от езерото образуват река  

Грънчарица, която след като   приеме водите на малките рекички Ропалица, Янчова река , 

Джеенем дере  от ляво и  се събере с Баненска река от дясно, образуват  Бяла Места. Черна 

Места събира води от Източна Рила на около 2620 м под имената Раждавица и Софан.  

Отначало река Места тече в югозападна посока, като близо до Разлог  приема 

югоизточна посока  и  напуска страната  на кота 388 м  при границата  с координати 41°

27’10”с.ш. и 24°03’00” и.д.  

Водосборната площ на басейна на река Места до границата с Р Гърция е 2 785 км
2
. 

Дължината на р. Места е  126 км. Поречието на река Места е най-високото в страната със 

средна надморска височина – 1318 м.  

Географското разположение на басейна на река Места се определя с координатите 

на водосбора й : 41°25” и 42°10’ с.ш. и 23°20’ и 24° 20’ и.д. Разположен е между Рила на 

север, Пирин на запад и Родопите на изток. Южната му част (условно ограничен от 

държавната граница с Гърция) е низината на Западна Тракия и Егейско море намиращи се 

в Гърция  

 Реката приема водите на около 25 по-големи притока от І и ІІ порядък. От  левите 

притоци това са  Черна Места, Бабешка, Златарица, Матан дере, Градинишка, Канина и 

Сатовчанска Бистрица , а от десните – Бела Места, Белишка, Изток, Добринишка, 

Безбошка, Ретиже, Лъкенска, Каменица, Костена, Брезнишка (Туфча), Неврокопска и 

Мътница. 

Притоците  водят началото си от най-високите планини в България – Рила, Пирин и 

Западните Родопи.   

Езерата във водосбора  са разположени  основно във високите части на планините 

Рила и Пирин. В басейна на река Места няма язовири  с площ на водното огледало над 0,5 

км
2
 (500 дка). 
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От водосбора на река Места посредством събирателни деривации се прехвърлят 

сравнително големи водни маси към съседните Дунавски район и Източнобеломорски 

район за басейново управление на водите.  

Горите в поречие Места заемат около 49% от водосбора й. Те са разположени в 

планинския пояс до около 2000 м н.в. От тях  68% са иглолистни, 26% нискостъблени и 

останалите букови. Иглолистните гори заемат високите части на южна Рила над Якоруда, 

Западните Родопи и североизточната част на Пирин над Банско и Разлог. Застъпени са 

всички иглолистни видове: бор, ела, смърч, бяла и черна мура. Бялата и Черната мура 

обхващат широк пояс  от 2-3 км  в Пирин над Банско и Разлог, който започва високо под 

изтичането на високопланинските езера. Места е единственото поречие в България с 

толкова широко разпространение на бялата и черна мура.  Борът, елата и смърчат заемат 

изцяло: горното течение на родопските притоци Златарица, Матан дере, Вищерица, 

Канина и Сатовчанска Бистрица;  водосборите на Бяла и Черна Места  до тяхното сливане 

и горното течение на Вотрачка и Беличка.  Нискостъблените  гори  са   по главната река 

след Разлог  и  по долното течение на Места като са групирани  в отделни горички. 

Отделни петна от букови гори  са застъпени  около Якоруда, във водосбора на Златарица. 

Единствената букова гора с по-голяма площ  заема горното течение на река Корнишка и 

нейните притоци, която на запад достига до водораздела със Струма. 

В  горното си течение  реките Бяла и Черна Места  са стръмни, като наклона 

постепенно намалява до 30%о при Якоруда. Склоновете на долината са стръмни с наклон 

30°- 40° и са скалисти. Дъното на долината е тясно , но на места се разширява до 60-80 м.  

Коритото на реката е каменисто, като дъното е чакълесто – каменливо. 

При вливането на река Черна Места  долината се разширява до 300-400 м. 

Склоновете са също  стръмни и обрасли с гори. Коритото се разширява на 12-15 м.  

 При Якоруда  напречният профил на долината е тесен, дълбок, със  стръмни 

склонове, като след  града долината се разширява  до около 600 м. Залесеността намалява, 

като към с.Бабяк теренът е силно обезлесен.  Склоновете са прорязани от множество 

дерета, които при устията си образуват наносни конуси. Ширината на коритото  достига 

20-25 м. Дъното е чакълесто-песъкливо с много заоблени големи камъни. 

При вливането на река Белишка долината на река Места се разширява до 1,5 км. 

Надлъжният наклон на коритото е около  9%о. След вливането на река Бабешка долината 

се стеснява много, склоновете й стават стръмни, а дъното й достига до няколко десетки 

метра. Склоновете й са залесени с храсталак, като съвсем малко иглолистни гори има по 

билата.  

При  с.Елешница и гр.Добринище реката  силно меандрира. След като приеме 

десния приток – река Безбожка,  Места навлиза в Момина клисура.  Напречният профил 

на реката е тесен, дълбок с наклон на склоновете 45°. Ширината на дъното варира от 100 

до 300 м. Склоновете са обрасли с нискостъблени гори, примесени с иглолистни. 
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Надлъжният наклон на реката е 3-8%о, който намалява след река Костена до 3%о и се 

запазва такъв до границата.  Речното корито достига 45-50 м широчина. Дълбочината на 

реката  достига 0,8 м, а на места до метър.  Дъното на реката запазва същия характер – 

чакълесто-песъкливо. След Момина клисура реката навлиза в Гоце Делчевското поле. Тук 

напречният профил на долината е трапецовиден , като склоновета са полегати 10°-15°.  

Долината е широка 3-4 км. Реката тече покрай левия склон, като  полето остава почти от 

дясно.  Реката залива  широки речни тераси. Дъното е песъкливо-глинесто.  Този характер 

се запазва до границата. 

  

1.3.1.1. Релеф  

 

Басейнът на  река Места  обхваща  южните склонове на Рила, Източните склонове 

на Пирин и Западните склонове на Западните Родопи. Трите планини се свързват 

съответно, чрез Пределската седловина ( Рила и Пирин) и  седловина Аврамови колиби 

(Рила с Родопите). Долините на Бяла и Черна Места са стръмни ( на места достигат 

150%о)  и тесни.  Съединяват се на североизток от Якоруда. След това  Места навлиза в 

източната част на  Разложката  котловина (850 м.н.в.)  разположена между  Рила, Пирин и 

Западни Родопи. На юг от нея р. Места се врязва в  западния склон на родопския рид 

Дъбраш, където образува  дългия и тесен пролом Момина клисура. На юг от него  Места 

навлиза в Гоце Делчевското поле (500-600 м). То заема около 40 –50 000  дка на десния 

бряг на реката и около 15 000 дка на левия. Западните Родопи са прорязани от стръмно 

склонести долини - леви притоци на р. Места.  

 

1.3.1.2. Геоложки строеж 

 

Басейнът на река Места е добре изучен в геоложко отношение. Той е изграден от 

докамбрийски метаморфити, разновъзрастни гранитоидни скали, палеогенски седименти и 

ефузиви, неогенски седименти и кватернерни отложения. 

В долината на река Места приабон-олигоценският комплекс запълва двустранно 

Местенския грабен. Гоцеделчевската и Разложката котловини са наложени грабенови 

структури запълнени от дебелослойни неогенски езерно-блатни и речни седименти и 

кватернерни отложения.  

Масивът на Пирин представлява хорст – антиклинала с ядка от палеозойски 

гранитоиди и протерозойска мантия. В мантията участват и мраморите, които изграждат 

северното бедро на Пиринската хорст – антиклинала. Мраморите започват от река 

Дамяница и на СЗ достигат до Градевския грабен. Ивицата е блоково разломена от 

няколко паралелни разседа, като блоковете стапаловдно пропадат към Разложката 
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котловина и се припокриват от мощен пролувий и плиоцен. Мраморите са напукани и 

дълбоко окарстени с характерни форми - понори, пещери, въртопи и безотточни долини.  

Южният район обхваща площта на по-ниските дялове на Пирин и част от 

планините Славянка и Стъргач. Мраморите, които опасват известния Тешовския гранитен 

плутон са напукани, на места тектонски разломени и силно окарстени. Всред тях се 

срещат интеркалации от гнайси и шисти. Карстовият басейн в план има пръстеновидна 

форма, а в разрез - пресечен конус. От източната страна той се екранизира от плиоцена на 

Гоцеделчевската котловина, от ЮИ от тесния грабен (от с. Копривлен, през с. 

Гайтаниново стига и прехвърля българо – гръцката граница) от запад и север – от 

силикатни кристалинни скали. 

 В по-старите свити на Рупчоската група (P∈D) - Чепеларска пъстра свита (tčP∈D), 

Богутевска плагиогнайсова свита (bogP∈D), Въчанска пъстра свита (včP∈D) и Луковишка 

гнайсошистова свита (luP∈E) са акумулирани карстови води в мраморните прослойки и 

пластове на Пирин и Западните Родопи. Сравнително по-голямо площно разпространение 

мраморите имат в района на села Слащен и Годешево, разположени в най-югоизточна 

част на басейна на р. Места. 

 

1.3.1.3. Климатична характеристика 

 

Поречието на река Места в климатично отношение са характеризира с голямо 

разнообразие. В горното течение преобладават умерено-континентални климатични 

условия, в средното – преходни условия, навътре във водосборната област клонещи към 

средиземноморския климат. Откритото на юг поречие позволява свободно нахлуване на 

средиземноморско климатично влияние, т.е. средното и долното течение попадат в 

южнобългарската подобласт на континентално – средиземноморската климатична област. 

В разложката котловина от местните ветрове особено характерен е фьонът, който духа 

есен, зима и пролет но с най-голяма сила през зимата. Особено голям ефект има фьонът по 

склоновете на Рила, чийто топли въздушни струи разтапят дебелата снежна покривка, 

което води до пролетното пълноводие и високи води в пролетните месеци.  

Поради климатичното влияние на планините съставящи водосбора на Места, в 

отточния й режим се разграничават два типа хидрографи: 4 фазов хидрограф за 

планинските притоци на Места и двуфазов за средното и долно течение. В тази връзка се 

оформят и два минимума - зимен и летен, като водните количества на последния 

обикновенно са по-ниски от тези на зимния т.е. критичните периоди са в месеците август 

и септември. Общо маловодието продължава от юли до ноември , но не са редки случаите 

на сливане на зимното с лятното маловодие , което го прави по-продължително до 7-8 

месеца, а в годините от последното десетилетие и по-дълго. 
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Максималния отток е през април, май и юни за горното и средно течение. В 

долното течение, поради влиянието на средиземноморския климат се наблюдава и зимно 

пълноводие.   

 

1.3.1.4. Валежи 

 

Валежите над водосборния басейн на река Места са подобни на тези от 

водосборния басейн на река Струма. Годишната сума на валежите се изменя от  150-175 

мм в долното течение при Гоце Делчев, 600-650 мм  при гр.Разлог и до над 1200 мм  във 

високопланинските части на Пирин и Рила. Средногодишната стойност на валежите за 

поречие Места е около 534 мм. 

Най-големи сезонни валежи има през зимата, които за високопланинските части на 

Пирин и Рила надвишават 350 мм. Нарастването на валежите върви от север на юг и от 

долините към върховете.  

През пролетта в долината на река Места най-ниските валежи са около 150 мм. 

През лятото валежите в долината на реката са − 100-125 мм, в Пирин − над 250 мм 

и в Рила над 300 мм. 

Есента валежите в по-ниските райони малко нарастват до 175 мм за долината на 

Места на юг от Разлог и надвишават 250 мм в Рила и Пирин. 

От месечните валежи през зимата най-високи стойности отбелязва февруари - над 

110 мм във високите части на Пирин, а през пролетта максимумите са през май и юни – 

около и над 130 мм за високите части на Рила. Най-ниски са валежите през август и 

септември - в най-ниските части на долината − около 20 мм, а в Рила – около 70 мм.  

На връх Вихрен средната годишна валежна сума е 1386 мм с максимум през 

зимата, при метеорологичната станция в Банско – 797 мм с максимум през зимата и 

есента, а при метеорологичната станция в Гоце Делчев – 669 мм също с максимум през 

зимата и есента. Снежната покривка във високопланинския пояс се задържа около 180 

дни. 

Абсолютните максимални денонощни дъждове при метеорологична станция 

Дикчан са в границите на 70 мм/денонощие, а при при метеорологична станция Сатовча – 

до 187 мм/денонощие. Средномногогодишните максимални денонощни валежи се 

колебаят от 37 до 61 /денонощие. 

 

1.3.1.5. Температури 

 

Температурният режим в района преди всичко се обуславя от надморската 

височина и от преобладаващата форма на терена. С оглед на това може да се очертаят 

следните области с характерни особености на температурите: 
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1. Долината в Долна Места (около и над Гоце Делчев) има сравнително мека зима 

спрямо долината в горната част – с около и над 0° средна температура през януари и 20-

21° – през юни. Поради котловинния характер на Гоцеделчевския район обаче, тук са 

измервани най-ниските температури през зимата – абсолютната минимална температура 

наблюдавана в Гоце Делчев е минус 28,9°С.   

2. Котловинните и долинни полета от предната част на Места имат сравнително по-

студена зима, през януари средната температура е около 1-2° под нулата, но не спада по-

ниско от -20 -25°. Лятото там не е много горещо − през юли средните температури около 

Разлог са около 16-20°. 

3. В ниските планински части на района (Рила и Пирин ), януарските температури 

средно са между 4-6° под нулата, а във високопланинската – под 6° под нулата. Юлските 

температури са съответно 15-16° и около и под 14°. В планините януарските температури 

и при най-силни студове обикновено не спадат под 22-26° под нулата. Зимата тук е най-

продължителна − 5-7 месеца в зависимост от надморската височина. Най-високата 

температура е през юли и средно се движи между 13-16°. В най-силните горещини 

температурите достигат до 30-35° През лятото са възможни и силни застудявания с падане 

на температурите до 0° през юли и до 3-7° под нулата за август. В планинската част есента 

е приблизително по-топла от пролетта. 

Снежната покривка е краткотрайна и неустановена в ниските райони, а във 

високопланинската част – от 150 до 250 дни (от ноември-декември до април–май) -  

максималната дебелина превишава 100-150 см. 

 

1.3.1.6. Влажност 

 

А. Дефицит на влажността 

Най-голям дефицит на влажността в Западен Егейски район има най-южната част 

на долината на Струма (6-7 мм годишно), а долината на Места се отличава с по-малък 

дефицит.  

В планинските райони с нарастването на надморската височина дефицитът бързо 

намалява, като при 2000 м годишната му стойност е около 2 мм. През зимните месеци 

дефицитът по върховете е около 0,4-0,7 мм за февруари, а в низините − 1-2 мм. 

Максимумът на средномесечния дефицит на влажността за места с надморска 

височина под 1000 м е главно през юли, а във високите области – през август. 

Годишната амплитуда на месечния дефицит на влажността се движи между 1,2 мм 

през януари до 0,4 мм и 1,7 мм за същите месеци при връх Мусала. 

 

1.3.2. Хидроложка характеристика. 
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В басейна на река Места, реките протичащи по склоновете на високите планински 

масиви на Рила и Пирин са най-многоводни, като отточният модул достига и превишава 

35-40 л/сек/км
2
, поради високите валежи − над 1200 мм годишно. За тях е характерна и 

голямата гъстота на речната мрежа − над 2-2,5 км/км
2
. Голямата надморска височина дава 

отражение и върху  гъстотата на речната мрежа, като 85% от реките имат гъстота над 

единица. Този хидрографски елемент се изменя от 0,73 км/км
2 

 (р.Туфча) до 2,53 км/км
2 

 ( 

р.Софан). Средният наклон на реката е 14,72 %о , но достига до 128%о ( р.Лееве). 

Средният наклон на повече от 80% от реките  са с наклон над 40%о.   

Измененията на годишния отток на реките зависят от съчетанията и 

разпределенията на валежите, снежната покривка и температурата на въздуха.  

Във високите планински части на района оттокът през зимата e нисък, с минимум 

през февруари, като следствие от намаления приток на вода под дебелата снежна покривка 

и ниските температури.  

За периода 1961-1998 г. средногодишният отток на река Места по дължина 

нараства от 1,462 м
3
/сек в началото - на река Черна Места до 29,85 м

3
/сек при 

Хаджидимово. Поради регулиращата роля на езерата оттокът е стабилен с нисък 

коефициент на вариация, особено Рилските и Пиринските притоци. По-големи колебания 

се отчитат по притоците от Западните Родопи. Изключение правят реките Белишка и 

Вотрачка, които освен голямата вариация имат и големи модули на оттока - съответно 19 

и 21 л/сек/км 
2
. С най-ниски модули са реките Златарица и Матан дере 7-8 л/сек/км

2
. 

Минималният средно месечен отток се проявява през август и септември.  

Минималните средномесечни водни количества с обезпеченост 95 % се изменят от 0,39 

м
3
/сек при Якоруда до 1,60 м

3
/сек при Момина Кула и 1,75 м

3
/сек при Хаджидимово. 

Формирането на оттока на река Места е основно дъждовно и/или дъждовно- 

снежно.  

Вътрешно годишното разпределение на оттока в поречието на река Места е 

обусловено от сезонните изменения  на оттокообразуващите фактори, характерни за 

многообразния климат. В горното течение преобладават умерено-континентални условия, 

в средното – преходни условия, навътре във водосброната област клонещи към 

средиземноморския климат. Годишното разпределение на валежа потвърждава 

климатичното разнообразие на поречието. В годишния му ход се установявят два 

максимума и два минимума, т.е две валежни вълни. В по-голямата част от поречието, 

където преобладаващо е преходно-средиземноморското климатично влияние, независимо 

от степента му, първичната валежна вълна е очертана от зимния максимум и есенния 

минимум, а вторичната – със своя летен връх и зимен минимум е по-слабо изразена. 

Характерно за десните притоци и цялото поречие на река Места е това, че поради превеса 

на континенталния климатичен характер и доминиращите особености на планинските 

вериги Рила и Пирин, около половината от годишния отток протича през пролетта. Само 
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за някои леви притоци на река Места поради влиянието на топлия средиземноморски 

климат имат масиран есенно-зимен отток. Разпределението на оттока по главното ядро на 

река Места е близко до това на десните притоци, тъй като те формират главно оттока на 

реката. За басейна на река Места пролетното и зимното пълноводие са в резултат на 

комбинирано въздействие на валеж и снеготопене. 

В басейна на река Места са изградени и функционират в момента 15 

хидрометрични станции, от които 4 по главната река, 1 на река Брезнишка, а останалите 

10 по притоците.  

Във водосбора има само една станция  № 52800 ( 215)  при Момина Кула, за която 

има информация за наблюдения на водните стоежи от 1927 г.  и на водните количества от 

1935/36 година. Останалите станции са монтирани през 50-те години. Измерванията на 

водните количества се реализира с хидрометрични витла.  

В басейна на река Места няма организирана ведомствена хидрометрична мрежа. 

Тук съществуват само наблюдения върху водния баланс на един малък язовир на 

“Напоителни системи” ЕАД София, клон Гоце Делчев - яз.”Копринец” на едно дере - 

приток на река Места с обем 0,100 м
3
х10

6
. Разполагаемите данни за притока в язовира са 

за периода от 1989 г. до 2000 г. 

Естественият повърхностният воден отток при средна по водност година е 950. 53 

млн.м
3
 /год.. 

 

1.3.3. Хидрогеоложка характеристика 

 

Поречията на река Места е  сред най-водоносните речните басейни в страната, с 

най-големия годишен обем на отточните водни количества обуславящи се от: 

 - Води в хидрогеоложките и хидроложки структури, подхранени от 

планинските масиви на Рила, Пирин и Западните Родопи. 

 - Води в карстови басейни и водоносни колектори в кристалинните и 

пукнатинни масиви; 

 - Големите количества валежи във високопланинските пояси. 

В разнородните пукнатинни, карстови и порови колектори на поречията се 

формират, движат и акумулират пресни, а в дълбочинните зони – термоминерални и 

хладки минерални води. 

 Високо проницаеми колектори на подземни води се явяват окарстените мезозойски 

варовици и доломити в Крайщето и докамбрийските мрамори.  

Северопиринските мрамори са напукани и дълбоко окарстени с характерни форми - 

понори, пещери и въртопи. В тях е формиран ненапорен карстов поток. Поради 

дренираност във високите части на планината извори почти липсват. Големите карстови 

извори са разположени в Разложката котловина, където карстовата вода излиза от 
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разлома, който отделя плиоцена от мраморите. По–важни извори са: “Язо” и “Истока” с 

дебит 940 - 2105 л/сек; “Кьошкото” с дебит от 200 – 400 л/сек (които са на най – ниска 

кота), изворът на река Бяла – 20 – 60 л/сек. Водите са с температура 7 - 10° С, обща 

минерализация 0,19 – 0,25 гр/л и са типично хидрокарбонатно – калциево – магнезиеви. 

Средния дебит на всички извори е 1850 л/сек. Подхранването на карстовия поток става от 

инфилтриралите се валежи и реки в обсега на Пирин планина. 

            В Южен Пирин, от пръстеновидния карстов басейн вземат началото си 

редица извори, от които по–важни са групата извори “Топлица”, при село Мусомище с 

общ дебит 280 – 1500 л/сек (от трите по – големи изходища температурата на водата е 21° 

– 22° С, което се дължи на смесването й с термална, която идва по разлом от дълбочина), 

изворът “Бистрец” при село Петрово с минимален дебит 917 л/сек и при село Бресница – 

57 – 167 л/сек. В по–малките извори температурата е 13° - 19° С. Общият дебит на 

изворите в гоцеделчевския карст е около 2000 л/сек.  

Сравнително водоносни се явяват и напуканите и разломени гнайси и мигматити на 

докамбрийските метаморфогенни комплекси. От приповърхностната зона на дълбоко 

еродираните от речната и овражна мрежа напукани гнайсови скални задруги се дренират 

многочислени извори, с дебит най-често до 1 л/сек; значително по-рядко са пукнатинните 

планински извори с дебит от 2 - 3 л/сек до около 20 л/сек по тектонските зони. 

С по-висока водообилност се характеризира масива на Пирин, изграден от 

гранитни и гранитоидни интрузии (плутони), внедрени сред метаморфните комплекси. От 

тях се подхранват най-големите пукнатинни извори в Северен Пирин достигащи дебит - 

до 100 л/сек . 

Кватернерните алувиални и пролувиални наноси, представени предимно от чакъли 

и пясъци в заливните и ниските надзаливни тераси, наносните и поройните конуси са най-

добрите акумулатори на порови – пресни безнапорни води.  

По физични свойства и химичен състав подземните води в региона са пресни, 

предимно хидрокарбонатно - калциеви (калциево-магнезиеви), с минерализация (М) под 

0,5 г/л и ниска твърдост. Във високопланинските кристалинни масиви водите са меки, с М 

под 0,2 г/л . В тях са регистрирани значителни количества натрий и сулфати.  

В карстовите води обикновено се наблюдава повишено съдържание на магнезий и 

карбонати. Минерализацията в поровите води от алувиалните и пролувиалните хоризонти 

в котловините се увеличава с намаляване на надморската височина.  

Термоминералните води, формирани в дълбоките зони на кристалинния 

фундамент, обхващащи масива на Пирин, Местенския грабен и прилежащите оградни 

масиви формират водонапорна система от азотни терми с хидрокарбонатно – сулфатно – 

натриеви води. В Местенската подсистема няма въглекисели води. Тук азотните терми са 

с по-ниска температура (23° – 57° С), малка минерализация (0,22 – 0,33 г/л) и високо рН 

(9,1 – 9,8).  
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Във високопланинските системи на поречията преобладават екологично чистите, 

бистри и студени подземни води с благоприятни за ползване свойства и състав.  

 

1.3.3.1. Описание на главните хидрогеоложки структури и типове подземни води  

Поречието на река Места е разположено в обхвата на следните геотектонски 

(геоструктурни) зони (области): 

- Местенско структурно понижение; 

- Рилски и Пирински хорстове от Рило - Родопския масив; 

В тях са обособени два типа главни хидрогеоложки структури: 

- Седиментни и вулканогенно седиментни басейни в междупланинските терциерни 

грабенови котловини. 

- Хидрогеоложки системи (ХГС) в планинските масиви; 

В зависимост от литологията и филтрационното пространство на скалите и 

седиментите водоносните формации и подземните води в тях биват: 

Кватернерни – представени основно от речни (алувиални и пролувиални) 

несвързани наслаги (чакъли и пясъци) с порови, предимно безнапорни води; 

Неогенски – предимно речно-езерни седименти (моласи) в междупланинските 

котловини, с порови безнапорни и напорни води; 

Палеогенски - вулканогенно седиментни скали запълващи грабеновите структури 

на Местенското структурно понижение 

Допалеогенски - (главно мезозойски и протерозойски) скални формации от 

планинските масиви и скалната подложка на наложените седиментни басейни с: 

Карстови води в: 

• карбонатните свити – най-често варовици и доломити; 

• пиринските протерозойски мрамори  

Пукнатинни води предимно в: 

• гранитите 

• гранитоидните палеозойски и неозойски интрузии 

• метаморфен комплекс – гнайси, шисти, амфиболити и тънкослойни мрамори  

• вулкански и субвулкански тела и дайки. 

 

В горното и средно поречие на Река Места са формирани следните 

хидрогеоложки системи: 

Хидрогеоложки системи в планински масиви: 

- Южна и югоизточна Рила; 

- Пирин планина с карстови и пукнатинни системи;  

- Западнородопския масив с пукнатинни и карстови системи  

Хидрогеоложки системи в неогенски седиментни басейни: 
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- Разложки басейн  

- Белишки басейн 

- Добринишки басейн 

- Гоцеделчевски басейн. 

Хидрогеоложки системи в палеогенски вулканогенно седиментни басейни: 

- Елешнишки басеин 

- Басейна на Баничан – Господинци.  

 

1.3.4. Демографска характеристика  

 

В поречието на река Места са разположени 8 общини от област Благоевград. 

Общият брой на населението в басейна на река Места е около 128 206 души ( към 

31.12.2006 г.). 122 925 ж. към 2007 г.  С население над 30 000 души е община Гоце Делчев 

(20 023 д.), най-много са общините с население над 10 000 жители. Община Разлог попада 

в групата общини с население от 20 000ж. до 30 000 ж.(21 478ж.) 

 

Таблица І.2. Разпределение на населението в поречието на река Места 

по общини за периода 1998 – 2007 г. 

 

Население към края на 
Поречие Община 

1998 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

1.Община Банско 13 769 13 394 13 114 12 895 12970 

2.Община Белица 11 562 9 539 9 518 9 487 9488 

3.Община Гоце Делчев 32 894 32 138 32 022 31 808 31716 

4.Община Гърмен 14 764 14 705 14 593 14 464 14488 

5.Община Разлог 20 907 21 652 21 591 21 478 21493 

6.Община Сатовча 18 366 17 576 17 428 17 318 12118 

7.Община Хаджидимово 12 044 10 551 10 415 10 315 10270 

Места 

8.Община Якоруда 11 064 10 771 10 616 10 441 10382 

 ОБЩО ПОРЕЧИЕ МЕСТА 135 370 130 326 129 297 128 206 122 925 

 

Административното разпределение за водосбора на р. Места е показано на Карта І.3.
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Община Сатовча попада частично в басейна на река Места с населените места:  с. 

Боголин, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Долен, с. Крибул, с. Плетена, с. Сатовча, с. Слащен, 

с. Туховища, и с. Фъргово.  
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Таблица І.4. Разпределение на населението по отношение на пол, възраст, доходи 

и безработица за 2007 г.  за поречие Места 

 

Параметри За България За региона 

Естествен прираст (на 1 000 човека) -5,4 -2,1 

Съотношение между половете (жени на 1000 мъже) 1062 1062 

Относителен дял на градско население (%) 70,2 57,6 

Степен на възрастова зависимост 44,5 41,1 

Степен на демографско стареене 100,6 101,5 

Раждаемост (на 1 000 човека) 9,2 9,5 

Смъртност (на 1 000 човека) 14,6 11,7 

Детска смъртност (на 1 000 живородени деца) 10,4 7,8 

Степен на бракосъчетаване (на 1 000 човека) 4,3 4,8 

Степен на разводи (на 1,000 човека) 1,9 1,2 

 

Таблицата показва, че понастоящем има слабо намаляване на броя на населението. 

При обща площ на водосборната област от 343 521 ха това дава 2.27 човека / ха осреднена 

плътност на населението. По отношение на европейските стандарти това е сравнително 

ниска плътност на населението. 

Населението е основната движеща сила при икономическите и при свързаните с 

околната среда дейности. Броят на населението, структурата, нивото на образованост и 

т.н. дефинират икономическите дейности и по този начин и процеса на развитие. 

Таблицата по-долу обобщава очакваното развитие на общинско ниво и включва 

селищата имащи отношение към реките, за които има риск. Процентите на нарастване се 

изчисляват като осреднен процент на нарастване през периода от 1999 до 2007 г.  

Най-населените общини са Гоце Делчев - 31 808 д., Разлог - 21 478 д., Сатовча 

17 318 д. и Банско - 12 895 д.( по данни от 2006 г.). 

 

Таблица І.5. Годишно нарастване на населението в % за поречие Места и Доспат
*
 

 

Община % 2015 

Община Банско  0,04 13654 

Община Белица  -1,25 9304 

Община Гоце Делчев 1,24 39534 

Община Разлог 1,30 25144 

Община Сатовча 0,48 19698 

Община Хаджидимово -0,69 10684 

Община Якоруда 0,33 11602 

                                                 
*
 Източник: НСИ, Агенция за гражданска регистрация и административно обслужване,собствени изчисления 
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Община % 2015 

Община Доспат 0,08 10446 

Община Гърмен 0,00 16515 

 

През следващите 5 - 7 г се очаква нарастването на населението да покаже 

изменение близко до нула, т. е. в общи линии населението ще остане същото. Могат да 

бъдат отбелязани малки изменения в различните общини, обаче като цяло средната 

възраст на населението ще се увеличава.  

 

1.3.5.  Специфични особености на басейна на река Места. 

 

Басейна на река Места се характеризира със следните специфики: 

1.3.5.1 Трансграничен характер на басейна. 

Река  Места се влива в Егейско море и е трансгранична река между България и 

Гърция.  

1.3.5.2 Прехвърляне на водни количества за различни цели в Източнобеломорски и 

Дунавски райони за басейново управление. 

Характерна особеност на басейна на Места е прехвърлянето на сравнително големи 

водни маси в съседния ИБР (показано в Таблица І.6). Общо към ИБР се прехвърлят 187,5 

млн. м
3
  водни маси.  

Във поречието са изградени  следните събирателни деривации за прехвърляне на 

води от едно поречие към друго:  

1. Събирателни деривации в планина Рила - СД “Грънчар” и СД “Джаферица” с 

възможностти за прехвърляне на води, чрез съоръжението “Кацата” изградено на СД 

“Грънчар” в яз.“Искър” (река Искър - ДР)   и в яз.“Белмекен” (река Марица - ИБР). Водите 

от тях се използват основно за енергетиката, чрез каскада “Белмекен - Сестримо”.   

2. Събирателни деривации в планина Западни Родопи - СД “Вищерица-Канина” и 

СД “Сатовчанска Бистрица” за прехвърляне на води в яз.“Доспат” изграден на река 

Доспат при гр.Доспат (река Марица - ИБР). Водите от тях се използват основно за 

енергетиката, чрез каскада “Доспат - Въча”.   

Четирите събирателни деривации  се поддържат от Предприятие “Язовири и 

каскади” – НЕК ЕАД гр.София в много добро състояние.  

Всички води прехвърлени от басейна Места се обработват многократно енергийно, 

чрез каскади от водноелектрически централи и след това се използват за водоснабдяване и 

напояване в басейните на река Искър (ДР) и река Марица (ИБР). 

Таблица І.6 Прехвърляне на водни маси от басейна на Места от и към 

Източнобеломорски и Дунавски район за басейново управление 
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№  

 
 Прехвърляне на води от басейна на река Места 

Wср.год. 

млн. м3
 

 
А.От ЗБР към ДР и ИБР.  

От поречие Места към поречия  Марица ( чрез яз.”Белмекен”). 
 

1. Канал “Грънчар” 87,0 

2. Канал “Джаферица” 3,9 

 Общо 90,9 

 От поречие Места към поречие Марица (чрез яз.”Доспат”)  

1. Канали “Вищерица ” и “Канина” 74,1 

2. Канал “Сатовчанска Бистрица” 22,5 

 Общо 96,6 

 Всичко от поречие Места  187,5 

 

1.3.5.3. Наличие на елементи от Националната екологична мрежа. 

 

Характерно за водосбора е, че в голяма част от него се намират места, включени в 

Националната екологична мрежа, включително и тези по НАТУРА 2000  (отразени в 

раздел 3). 

В поречието на река Места се намират части от  два  Национални парка в страната: 

НП “Рила” и НП “Пирин”. 

Национален Парк “Пирин” (403,560 км
2
) е с алпийски характер на ландшафтите, с 

наличие на 75 бр. върхове над 2000 м, 35 бр. циркуси и 186 бр. езера. Горите заемат 38% 

от парковата територия със значително преобладаване на иглолистните видове, от които 

преобладават чистите насаждения. Поради голямото значение на парка за опазване на 

биологичното и ландшафтното разнообразие на България, той е включен в списъка на 

Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното природно и културно наследство. 

Частта от парка, която попада във водосборния басейн на река Места е 197,495 км
2
. 

Национален Парк “Рила” (810,460 км
2
) защитава най-обширната територия от 

българската субалпийска и алпийска зона с наличие на 40 върха с височина над 2000 м, 

над 120 постоянни и 30 временни ледникови езера. Горите в парка заемат 66% от неговата 

територия, а високопланинските ливади и пасища заемат 34%. Разпространени са 

естествени горски растителни съобщества от обикновен смърч, бял бор, обикновена ела, 

обикновен бук и бяла мура. В границите на парка съществуват около 1400 висши 

растителни вида, което представлява 38,35% от флората на страната. Около 100 вида от 

тях са вписани в Червената книга на застрашените и редките видове. Установени и 

определени като защитени са 121 вида безгръбначни и гръбначни, като в Червената книга 

влизат 29 вида от тях. На територията на парка попадат четири резервата с обща площ 

16220 ха, които имат по-висок защитен статут. Те са включени в списъка на ООН на 

националните паркове и еквивалентните на тях резервати. Частта от парка, която попада 

във водосборния басейн на река Места е 193,90 км
2
. 
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В поречието на река Места има множество поддържани резервати, които 

представляват отделни местности, в които се опазват представителни или уникални за 

страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват всякакви действия, които 

нарушават самобитния характер на природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни 

външни въздействия около някои от резерватите са обявени буферни зони. В 

поддържаните резервати се допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или 

възстановителни дейности.  

 

1.3.5.4. Наличие на минерални находища  

Басейнът на река Места е богат на минерални води. В него са разположени 12 бр. 

находища и проявления на минерална вода, от които 4 бр. са изключителна държавна 

собственост, включени в Приложение № 2 на Закона за водите и 8  бр. публична общинска 

собственост. 

 

І. Находища на минерална вода в басейна на река Места – изключителна държавна 

собственост, съгласно Приложение № 2 от Закона за водите – 4 бр. 

1 . (21) Гулийна баня - област Благоевград, община Разлог, с.Баня. 

2 . (24) Добринище - област Благоевград, община Банско, гр.Добринище. 

3 . (28) Елешница - м. Св. Варвара - Река Места - област Благоевград, община 

община Разлог, с. Баня. 

4.  (53) Огняново - Гърмен - област Благоевград, община Гърмен, с. Гърмен и с. 

Огняново. 

 

ІІ. Находища на минерална вода – публична общинска собственост в басейна на 

река Места – 8 бр. 

1. Ръждавец - област Благоевград, общ. Разлог, с. Бачево. 

2. Калугерица – област Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог. 

3. Банско - област Благоевград, общ. Банско, гр. Банско.  

4. Елешница - област Благоевград, общ. Разлог, с. Елешница.  

5. Якоруда – област Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда.  

6. Белица – област Благоевград, общ. Белица, гр. Белица.  

7. Баничан – област Благоевград, общ. Гоце Делчев, с. Баничан.  

8. Мусомище - област Благоевград, общ. Гоце Делчев, с. Мусомище. 

 

2. Характеристика на повърхностните води 

 

2.1. Идентифициране на “категориите” повърхностни води. 
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Във  водосбора на река Места като част от  Западнобеломорски район са 

определени две категории повърхностни води: 

- категория “река”  

- категория “езеро”. 

2.2. Типология на повърхностните води. 

При определяне на типологията на повърхностните води, категория “река” в 

поречие Доспат е използвана „Система Б” от приложение ІІ на Рамковата директива за 

водите 2000/60/ЕС. 

Използвани са два вида показатели – задължителни и избираеми.  

Задължителните показатели за категорията “река” са: 

1. Eкорегион (7 - Източни балкани), 

2. Надморска височина, 

3. Доминиращ субстрат,  

4. Характер на водното течение, 

5. Геология, 

6. Размер (големина на водосборната площ).  

Тези показатели са показани в Таблица І.19:  (в общата част на ПУРБ) 

Съответните типове категория “река” за ЗБР, които са 12 на брой  са показани на 

Карта  І.21  , а кодираното им е представено в таблица І.20 : (в общата част на ПУРБ). 

За басейна на река Места са определени 7 типа категория “река” и 38  водни тела 

представени в   Таблица І.7 и Карта  І.8. 

 

Таблица І.7. Типове водни тела категория “река” в басейна на река Места. 

 

Тип водно тяло Описание на типа Брой. ВТ 

TR33 021111 8 

TR26 011101 2 

TR25 011011 1 

TR27 011110 4 

TR28 011111 3 

TR31 020111 18 

TR34 030111 2 

 Общ брой за поречието 38 
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При определяне на типологията на повърхностните води, категория “езеро” в 

Западнобеломорския район е използвана „Система Б” от Приложение ІІ на Рамковата 

директива за водите 2000/60/ЕС. 

Използвани са два вида критерии – задължителни и избираеми.  

Задължителните критерии за категорията “езеро” са: 

1. екорегион (7- Източни балкани), 

2. надморска височина, 

3. максимална дълбочина,  

4. геология , 

5. размер (площ), 

6. соленост  

Тези показатели са показани в Таблица І.22 : (в общата част на ПУРБ) 

В Западнобеломорски район  са определени с 4 типа категория “езеро”  и 5 типа 

приравнени към „река” (представляващи язовири на реки).  Кодирането им е представено 

в Таблица І.23 и Таблица І.23.1 (в общата част на ПУРБ). 

За басейна на река Места  е  определен 1 тип категория “езеро” – две водни тела, 

които представляват две групи от естествени езера. Те са  представени на Таблица І.9 и 

Карта І.10.  За този басейн няма определени типове приравнени към „река” 

 

Таблица І.9  Типове водни тела категория “езеро” в басейна на река Места. 

 

 

Тип водно тяло Описание на типа Поречие Места 
       бр. ВТ 

TE32 030020 2  бр 
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2.3. Избор на референтни условия и/или места и максимален екологичен 

потенциал на водните тела. 

 

Определянето на реферетните условия за басейна на река Места като част от 

Западнобеломорски район е предстанено в т. 2.3 от Общата част на ПУРБ. 

 

2.4. Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води. 

 

Начинът за определяне на водните тела  е описан в т.2.4 от  Раздел 1 в Общата част 

на ПУРБ. 

В Западнобеломорски район в категорията “река” са определени общо 122 броя 

водни тела и 17  типа, определени както следва: 

- водни тела категория „река” – 116 бр. в 12 типа; 

- водни тела приравнени към „река” – 6 бр в 5 типа (язовири на реки). 

 За категорията “езеро” са определени 10 броя водни тела в 4  типа. 

Определените повърхностни водни тела категория “река” общо за Западно-

беломорски район са представени в Таблица І.28.1 и Карта І.29 (в общата част на ПУРБ), а 

разпределението на типовете по поречия в Таблица І.30 (в общата част на ПУРБ). 

Определените повърхностни водни тела категория “езеро” общо за Западно-

беломорски район са представени в Таблица І.31 и на Карта  1.32(обща част на ПУРБ).. 

 

2.4.1 Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води в 

басейна на река Места. 

 

В басейна на река Места са определени следните водни тела по категории: 

За категорията “река” - 38 броя водни тела в  7 типа. 

За категорията “езеро” - 2 броя водни тела в 1 тип (групи естествени езера). 

Определените повърхностни водни тела категория “река” в басейна на река Места 

са показани  в Таблица І.11.и на Карта І.12, а разпределението по типовете в  Таблица 

І.13. 
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Таблица І.11 Водни тела категория “река” в басейна на река Места. 
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Тип 
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Описание 
на типа 

Код EU_CD 

промяна  
Описание на водното тяло 

74 TR31 020111 BG4ME900R078 
Река Черна Места от изворите до вливането й в 

река Места. 

75 TR31 020111 BG4ME900R079 
Река Бяла Места от изворите до вливането й в 

река Места. 

76 TR33 021111 BG4ME900R080 

Река Места в участъка от вливането на 

притоците й Бяла и Черна Места, до вливането 

на река Изток. 

77 TR31 020111 BG4ME900R081 
Река Белишка с левия й приток река Вотръчка 

от изворите до вливането им 

78 TR31 020111 BG4ME900R082 
Река Белишка от вливането на река Вотръчка 

до вливането й в река Места. 

79 TR33 021111 BG4ME900R083 
Река Бабешка от изворите до вливането й в 

река Места. 

80 TR26 011101 BG4ME800R084 
Река Изток от изворите до вливането й в река 

Места. 

81 TR33 021111 BG4ME800R087 
Бела река от изворите до вливането й в река 

Изток. 

82 TR33 021111 BG4ME800R088 
Река Седрач (Бачевска) от изворите до 

вливането й в река Изток. 

83 TR33 021111 BG4ME800R089 
Река Драглишка от изворите до вливането й в 

река Изток. 

84 TR34 030111 BG4ME800R085 
Река Глазне (Дeмяница) с левия си приток река 

Бъндерица от изворите до вливането им 

85 TR31 020111 BG4ME800R086 
Река Глазне от вливането на река Бъндерица до 

вливането й в река Изток. 

86 TR27 011110 BG4ME700R090 
Река Места от вливането на река Изток до 

вливането на река Рибновска. 

87 TR31 020111 BG4ME700R091 
Река Ръждавица от изворите до вливането й в 

река Места. 

88 TR33 021111 BG4ME700R092 
Река Златарица от изворите до вливането й в 

река Места. 

89 TR31 020111 BG4ME700R093 
Река Добринишка (Дисилица) от изворите до 

вливането й в река Места. 

90 TR31 020111 BG4ME700R094 
Река Безбожка от изворите до вливането й в 

река Места. 

91 TR33 021111 BG4ME700R095 
Река Мътеница (Матан дере) от изворите до 

вливането й в река Места. 

92 TR34 030111 BG4ME700R096 
Река Ретиже от изворите до водохващането на 

ВЕЦ “Ретиже–1” на кота 1635 м. 

93 TR31 020111 BG4ME700R097 

Река Ретиже от водохващането на ВЕЦ 

“Ретиже–1” на кота 1635м до вливането й в 

река Места. 

94 TR31 020111 BG4ME700R098 
Река Градинишка (Осеновска) от изворите до 

вливането й в река Места. 
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Таблица І.13 Разпределение на типовете водни тела категория “река” в басейна на река 

Места. 

 

95 TR31 020111 BG4ME700R099 
Река Лъкенска (Кременска) от изворите до 

вливането й в река Места. 

96 TR31 020111 BG4ME700R100 
Река Каменица от изворите до вливането й в 

река Места. 

97 TR31 020111 BG4ME700R101 
Река Костена от изворите до вливането й в река 

Места. 

98 TR31 020111 BG4ME700R102 
Река Рибновска от изворите до вливането й в 

река Места. 

99 TR27 011110 BG4ME700R103 
Река Места от вливането на река Рибновска до 

вливането на река Канина. 

100 TR31 020111 BG4ME700R104 
Река Туфча от изворите до края на село 

Брезница. 

101 TR28 011111 BG4ME700R105 
Река Туфча от село Брезница до вливането си в 

река Места. 

102 TR31 020111 BG4ME600R106 

Река Канина с десния си приток река 

Вищерица от изворите до вливането й в река 

Места. 

103 TR27 011110 BG4ME500R107 
Река Места от вливането на река Канина до 

вливане на река Мътница. 

104 TR33 021111 BG4ME500R108 

Река Неврокопска (Тупувишка) от изворите до 

вливането на левия й приток река 

Добротинска. 

105 TR28 011111 BG4ME500R109 

Река Неврокопска (Тупувишка) от вливането 

на река Добротинска до вливането й в река 

Места. 

106 TR31 020111 BG4ME500R110 
Река Дъбнишка от изворите до вливането й в 

река Места. 

107 TR26 011101 BG4ME500R111 
Река Топлика от изворите до вливането й в 

река Места. 

108 TR25 011011 BG4ME400R112 
Река Мътница от изворите до вливането й в 

река Места. 

109 TR27 011110 BG4ME100R113 
Река Места от вливането на река Мътница до 

границата. 

110 TR31 020111 BG4ME200R114 

Река Сатовчанска Бистрица от изворите до 

вливането на десния й приток река Дяволски 

дол. 

111 TR28 011111 BG4ME200R115 

Река Сатовчанска Бистрица от вливането на 

река Дяволски дол до вливането й в река 

Места. 
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Тип водно тяло Описание на типа Брой. ВТ 

TR33 021111 8 

TR26 011101 2 

TR25 011011 1 

TR27 011110 4 

TR28 011111 3 

TR31 020111 18 

TR34 030111 2 

 Общ брой за поречието 38 
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Определените повърхностни водни тела категория “езеро” за басейна на Места са 

представени в Таблица І.14  и на Карта І.15 , а разпределението на  типовете в Таблица 

І.16. 

 

Таблица І.14 Водни тела категория “езеро” в басейна на Места 

 

 

№ по 
ред 

Тип 

водно 
тяло 

Описание на 
типа 

Код EU_CD Промяна 
на кода  

 

Описание на водното тяло 

8 TE32 030020 BG4ME600L008 

Планински езера - група Южна 

Рила 

9 TE32 030020 BG4МЕ700L009 

Планински езера - група Източен 

Пирин 
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1:350 000
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Таблица І.16 . Разпределение на водните тела категория “езеро” по типове в 

басейна на Места. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Силно - модифицирани и изкуствени водни тела. 

  

На територията на ЗБР са определени са 24 броя силномодифицирани водни тела, 

от които 12 бр. категория “река “, 6 бр. приравнени към „река“ (язовири на реки) и 6 бр. 

категория “езеро” на базата на критериите, посочени в раздел І от общата част на ПУРБ – 

Таблица І.34. Няма определени повърхностни изкуствени водни тела. 

Общо за Западнобеломорски  район са определени са 18 броя СМВТ категория 

“река” и приравнени към „река“ , които са представени в Таблица І.35 и на Карта І.36. 

(раздел І от общата част на ПУРБ). Определените СМВТ категория “езеро” в ЗБР- 6 бр. 

язовири с площ над 0,5 кв.км, посочени в Таблица 1.37 и на Карта 1.38 (раздел І от 

общата част на ПУРБ). 

 

В басейна на река Места са определени три  силномодифицирани водни тела 

категория “река “, представени в Таблица І.16.1 и Карта І.17. 

 

Таблица І.16.1  Силномодифицирани водни тела, категория “река” в басейна на 

река Места 

 

N по 
ред 

Тип 

водно 
тяло 

Описание 
на типа 

Код EU_CD Описание на водното тяло 

99 TR27 011110 BG4ME700R103 
Река Места от вливането на река Рибновска 

до вливането на река Канина.  

 

103 TR27 011110 BG4ME500R107 
Река Места от вливането на река Канина до 

вливане на река Мътница. 

 (ХМФ изменения – корекция) 

105 TR28 011111 BG4ME500R109 

Река Неврокопска (Тупувишка) от вливането 

на река Добротинска до вливането й в река 

Места.  

(ХМФ изменения – корекция) 

 

 

 

Тип водно 

тяло 
Описание на типа 

Поречие 

Места- 

бр.ВТ 

TE32 030020 2 

 Общ брой за поречието 2 
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В поречието на р. Места няма определени силномодифицирани водни тела 

категория “езеро”. 
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1:350 000
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3.Характеристика на подземните  водни тела във водосбора на река Места 

 

3.1. Определяне на подземните водни тела. 

 

Начинът на определянето на подземните водни тела във водосбора на река Доспат 

като част от ЗБР  е описан в общата част на ПУРБ , т. 3.   

 

3.2. Първоначална характеристика на подземните водни тела.  

 

Подземните водни тела по поречието на река Места са определени в 5 слоя и са 15 

на брой. Представени са в Таблица  І.18  и Карта І.19, както следва: 

 

Таблица І.18 Подземни  водни тела по поречието на река Места 

 

Номер Слой Стар код Нов код Име 
1 BG142 BG4G000000Q008 Порови води в кватернер - Разлог 

2 BG143 BG4G000000Q009 Порови води в кватернер - Гоце Делчев 

3 

кватернер 

BG146 BG4G000QNPg010 
Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген 

- Доспат 

4 BG142 BG4G000000N016 Порови води в неоген - Разлог 

5 
неоген 

BG143 BG4G000000N017 Порови води в неоген - Гоце Делчев 

6 няма BG4G00000Pg038 
Порови води в палеогенски седиментен 

комплекс 

7 

палеоген 

няма BG4G00000Pg018 
Пукнатинни води в Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен хоризонт 

8 BG159 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, Безбожки, 

Игралишки, Кресненски плутони 

9 няма BG4G00000C2020 
Пукнатинни води в Барутин-буйновски 

интрузив, Долнодряновски плутон 

10 BG160 BG4G000PzC2021 
Пукнатинни води в Южнобългарски 

гранити, Калински плутон 

11 няма BG4G000PtPz024 
Пукнатинни води в Рило-пирински 

метаморфити 

12 

 

 

Пукнатинни 

 

 

 

 

няма BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, шисти, мрамори, 

амфиболити 

13 няма BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

14 BG161 BG4G0000Pt3031 Разложки карстов басейн 

15 

карст 
BG163 BG4G0000Pt1036 Гоцеделчевски карстов басейн 
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 Определените подземни водни тела по поречието на река Места са : 

І слой  – “Кватернер” –   3 водни тела ; 

ІІ слой – “Неоген”      -    2 водни тела ; 

ІІІ слой – “Палеоген” -    2 водни тела ; 

V слой – “Пукнатинни” - 5 водни тела ; 

V слой –  “Карст”        -    3 водни тела. 

3.3 Допълнителна  характеристика на подземните водни тела 

 

За всички водни тела определени в басейна на река Маста като част от  

Западнобеломорски район е направена и допълнителна характеристика която включва: 

- площ на водните тела; 

- дълбочина на водоносния хоризонт; 

- хидравличен тип и структура на водоносния хоризонт; 

- характеристики на покриващите водното тяло пластове в зоната на 

подхранване; 

- литоложки строеж на водното тяло; 

- средна дълбочина на водоносния хоризонт в м. 

 

За всяко подземно водно тяло е представена характеристика, както следва:  

 

Порови води в кватернер – Разлог. Код: BG4G00000Q008    

Поземното водно тяло е с площ 102 км
2
 и е с голяма водообилност. Кватернера в 

Разложката котловина се характеризира предимно с алувиалните отложения на реките 

Бяла река и Изток и техните притоци. Мощноста на отложенията достига до 20-30 м. 

Представени са предимно от разнозърнести чакъли и пясъци, сред които се наблюдават 

прослоики и лещи от глини и алевролити. 

Средната водопроводимост на седиментите е 100 м
2
/дн, коефициентът на 

филтрация е 140 м/дн. Площта на зоната на подхранване е 102 км
2
. Средния модул на 

подземния отток е 4,0 л/сек/км
2
. 

Подхранването на подземните води става главно от реките, ограждащите 

котловината поройни конуси и от инфилтриралите се валежи. Типа на водоносния 

хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водин 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Порови води в кватернер - Гоце Делчев. Код: BG4G00000Q009       

Кватернерните отложения са формирани в южната част на Местенския грабен и 

заемат площ  от 94 км
2
. 
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Пеобладават основно разнокъсови чакъли и разнозърнести пясъци, сред които се 

наблюдават прослойки и лещи от глини. Северно от линията Гоце  Делчев - с. Дъбница, 

чакълите са по-едри. Коефициент на филтрация за кватернерните отложения в тази част на 

тялото варира от 20 до 103 м/дн, като средно преобладава 45 м/дн. На юг коефициентът на 

филтрация е от 100 м/дн – 144 м/дн, средно 112 м/дн. Средната водопроводимост за тялото 

е 120 м
2
/дн - 200 м

2
/д. Площта на зоната на подхранване на тялото е 94 км

2
. Средния 

модул на подземния отток е 3,0 л/сек/км
2
.  

Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 

подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водин 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

  

Порови води в кватернер – неоген – палеоген – Доспат.  

Код: BG4G00QNPG010 

Това подземно водно тяло представлява сложен грабен и е с площ 64 км
2
. Само 0,4 

% или 0,253293389 км
2 
от територията му попада в поречието на река Места, а останалата 

територия 99,6 % или  63,54491562 км
2 
в поречието на река Доспат 

Грабенът е запълнен с кватернерни, неогенски (плиоценски) и палеогенски 

отложения. С най-поляма водообилност се явяват кватернерните алувиални и 

пролувиални отложения. 

Алувият е образуван от река. Доспат. В алувиалните отложения се е формирал общ 

слабо напорен и безнапорен подземен поток, който се дренира от река Доспат. 

Плиоценът е разпространен в северната част на грабена и е представен от 

слабоспоени конгломерати в основата и над тях в алтернация с глинести пясъчници, 

пясъци и песъчливи глини. 

Палеогенът е представен от дебелослойни пясъчници, които в долната част на 

разреза алтернират с конгломерати, а нагоре с глинести и мергелни шисти. Горната част е 

практически неводоносна. 

Средната водопроводимост за тялото е под 50 м
2
/дн,  коефициентът на филтрация е  

под 50 м/дн.  Средния модул на подземния отток е около 3,0 л/сек/км
2
 

Подхранването на подземния поток става главно от реките, притоци на река Доспат 

и от инфилтриралите се валежни води. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Порови води в неоген – Разлог. Код: BG4G00000N016 

Площта на подземното водно тялото е 156 км
2
.  

По – голяма част от площта на водното тяло – 144,4134038 км² попада в поречието 
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на река Места, което представлява 92,74 % от неговата площ. Само 11,30015829 км² от 

площа на тялото попадат в поречието на река Струма, което представлява 7,26 % от 

цялата площ. 

Неогенските (плиоценските) седименти, изграждащи Разложката котловина и в 

двете поречия залягат непосредствено  върху пъстрата скална подложка. 

Дебелината на плиоцена е от 100 до 300 м, средно 200 м. Езерно - речните му 

отложения са представени от алтернацията на глинести пясъци, чакъли, песъчливи глини 

и алевролити. 

Като цяло плиоиенът в района е слабо водоносен. По водоносни са пясъчните и 

чакълестите пластове, които в различна степен са заглинени и имат ниски филтрационни 

свойства. 

Средната водопроводимост на неогенските седименти е 100 – 200 м
2
/дн. 

Коефициентът на филтрация е под 5 м/дн. Общата площ на зоната на подхранване на 

водното тяло и в двете поречия е 53 км
2
. Средния модул на подземния отток е около 0,5 

л/сек/км
2
. Типа на водоносния хоризонт е напорен. Връзката между повърхностни и 

подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водин 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Порови води в неоген - Гоце Делчев. Код: BG4G00000N017   

Площта на подземното водно тялото е 186 км
2
. 

Неогенските седименти в районът на град Гоце Делчев залягат непосредствено 

върху пъстрата скална подложка. Мощноста на плиоцена е от 100 до 500 м, средно 350 м. 

Езерно-речните му отложения са представени от глинести пясъци, чакъли, песъчливи 

глини. 

Водоносни в плиоцена са пясъчните и чакълестите пластове, които в различна 

степен са заглинени и имат ниски филтрационни свойства, водата е ненапорна и излиза на 

повърхността като низходящи извори с малък дебит. 

Средната водопроводимост е под 50 м
2
/дн, коефициентът на филтрация е под 5 

м/дн. Площта на зоната на подхранване е 61 км
2
. Средния модул на подземния отток е 

около 0,5 л/сек/км
2
.  

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Порови води в палеогенски седиментен комплекс. Код : BG4G0000Pg038  

Площта на подземното водно тяло е 1147 км
2
.  

Сравнително малка част от площта на водното тяло попада в поречието на река 

Места - 89,12227231 км² (7,77 %). Останалата част от територията попада в поречието на 
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река Доспат – 32,71628524 км² (2,85 %) и в поречието на река Струма - 1015,474804 км²  

(88,52 %).   

           Дълбочината на залягане на водовместващите скали и в трите поречия е 

около 150 м и са представени от туфи, туфопясъчници, песъчиво - глинести прослойки. Те 

са са слабо водоносни и имат ниски филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е под 50 м/
2
дн. Коефициентът на филтрация е под 3 

м/дн. Площта на зоната на подхранване общо за трите поречия е 1147 км
2
. Средния модул 

на подземния отток е около 0,5 л/сек/км
2
. Основното подхранване е от инфилтрация на 

валежите. Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 

подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт.  

Код: BG4G0000Pg018  

Общата площ на водното тяло е 205 км
2
. Мощността на палеогена е средно 500 м. 

Отложенията му са представени от конгломерати, пясъчници, песъчливи глини, въглища и 

аргилити. 

Палеогенът е слабо водоносен. Водоносни в него  са пясъчните пластове, които в 

различна степен са заглинени и имат ниски филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е под 50 м
2
/дн. Коефициентът на филтрация е под 2 

м/дн. Площта на зоната на подхранване е 185 км
2
. Средния модул на подземния отток е 

около 0,5 л/сек/км
2
. Подхранването е предимно от валежите. Типа на водоносния хоризонт 

е безнапорен. Връзката между повърхностни и подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Пукнатинни води в Тешовски, Спанчевски, Централнопирински, Безбожки, 

Игралищенски и Кресненски плутони. Код: G4GPzC2Pg019     

Площта на подземното водно тялото е 974 км
2
. 364,6848386 

62,57 % от площта на това водно тяло или  609,6555394 км² попадат в поречието на 

река Струма, а останалата част съответно 37,43 % или 364,6848386 км
2
 в поречието на 

река Места. 

 Дълбочината на залягане на водовместващите слоевете е  150 – 250 м.  

Слоевете са съставени ог двослудни гнайси и шиституфи, лавобрекчи ингибрити, 

неспоени гравий и чакъли. Типът на водоносния хоризонт е безнапорен. 

Средната водопроводимост е под 50 м/дн. Коефициентът на филтрация е под 5 

м/дн. Площта на зоната на подхранване е 968 км
2
. Средния модул на подземния отток е 
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около 2,0 л/сек/км
2
.  Връзката между повърхностни и подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Пукнатинни води в Барутин – Буйновски интрузив, Долнодряновски плутон. 

 Код: BG4G0000С2020 

Площта на водното тяло е 178 км
2
. По – малка част - 23,33 % от неговата територия 

или 41,55311536 км² попада в поречието на река Места, а останалата част 76,67 % или 

136,5571684 км² е в поречието на река Доспат 

Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м. Преобладават 

среднозърнестите биотитови гранити. Гранитите са слабо водоносни и имат ниски 

филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е 100 - 200 м
2
/дн. Коефициентът на филтрация е под 2 

м/дн. Площта на зоната на подхранване е 178 км
 2

. Средния модул на подземния отток е 

2,0 л/сек/км
2
.  Подхранването на тялото е предимно от валежите и топенето на снеговете.  

Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 

подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, Калински плутон. 

Код: BG4G00PzC2021  

Площта на водното тяло е 2409 км
2
.  

Площа на водното тяло е доста голямо и поради тази причина попада в поречията 

на реките Струма, Места, Доспат, Искър и Марица. Разпределението на площите по горе 

изброените поречие е следното:  905,105268 

- 11,58 % - в поречието на река Струма или 279,0954819 км
2; 

- 
 34,51 % - в поречието на река Места или 831,3247464 км

2
; 

- 4,83 % - в поречието на река Доспат или 116,4716668 км
2
 

- 11,50 % - в поречието на река Искър или 277,116769 км
2
 (БДДР - Плевен) 

- 37,57 % - в поречието на река Марица или 905,105268 км
2
 (БДИБР - Пловдив) 

Мощността на водовместващите слоеве варира от 50 - 250 м. Преобладават средно 

до дребнозърнестите биотитови гранити. Гранитите са слабо водоносни и имат ниски 

филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е 100 - 200 м
2
/дн. Коефициентът на филтрация е под 2 

м/дн. Средния модул на подземния отток е 2,0 л/сек/км
2
. Подхранването на тялото е 

предимно от инфилтрация валежите и топенето на снеговете.  

Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 
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подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Пукнатинни води в Рило - Пирински метаморфити. Код: BG4G00PtPz024  

Площта на водното тяло е 1221 км
2
.  

Площа на водното тяло е доста голямо и поради тази причина попада в поречията 

на реките Струма, Места, Искър и Марица. Разпределението на площите по горе 

изброените поречие е следното:   
- 
 17,31 % - в поречието на река Места или 211,3614685 км

2
; 

- 81,69 % - в поречието на река Струма или 997,5502533 км
2; 

- 0,93 % - в поречието на река Искър или 11,301601 км
2
 (БДДР - Плевен) 

- 0,08 % - в поречието на река Марица или 0,926092 км
2
 (БДИБР - Пловдив) 

Мощността на вместващите слоеве достига до 800 м. Представени са от 

амфиболитови шисти и зелени шисти. Те са слабо водоносни и имат ниски филтрационни 

свойства. 

Средната водопроводимост е под 50 м
2
/дн. Коефициентът на филтрация е под 2 

м/дн. Площта на зоната на подхранване е 1028 км
 2

. Средния модул на подземния отток е  

2,0 л/сек/км
2
.  Подхранването на тялото е предимно от валежите и топенето на снеговете.  

Типа на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и 

подземни води е затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

 

Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити. Код: BG4G00PtPz026  

Площта на водното тяло е 581 км
2
. По – голяма част от територията на водното 

тяло - 79,34 % или 456,0573562 км² се намира в поречието на река Места. Останалата част 

20,66 % или 118,7434963 км² е в поречието на река Доспат. 

 Мощността на слоевете достига 1000 - 1200 м. Представени са от гнайси, шисти, 

мрамори, амфиболити. Те са са слабо водоносни и имат ниски филтрационни свойства. 

Средната водопроводимост е под 50 м
2
/д. Коефициентът на филтрация е 2 м/дн. 

Площта на зоната на подхранване е 581 км
2
. Средния модул на подземния отток е 3,0 

л/сек/км
2
. Подхранването на тялото е предимно от валежите и топящите се снегове. Типа 

на водоносния хоризонт е безнапорен. Връзката между повърхностни и подземни води е 

затруднена. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 
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Карстови води н Сатовчански карстов басейн. Код: BG4G000Pt1030   

Площта на водното тяло е 55 км
2
. По-голямата част – 82,66 % от територията на 

тялото или 45,48108772 км
2 
се намира в поречието на река Места, а останалата част -17,34 

% или 9,538813692  км
2 
в поречието на река Доспат  

Мощността на слоевете достига 100 - 200 м. Сатовчански карстов басейн е изграден 

от триаски варовици, мергели и доломити. Налице една антиклинала, силно усложнена от 

разломната тектоника. 

Окарстените среднотриаски варовици, мергели и доломити изграждат бедрата на 

антиклиналата.Подхранването на карстовия поток става от инфилтриралите се валежни и 

овражни води.  

Средната водопроводимост е под 50 м
2
/дн. Коефициентът на филтрация е под 5 

м/дн. Площта на зоната на подхранване е 16 км
2
. Средния модул на подземния отток е 3,0 

л/сек/км
2 

. Подхранването е от валежите и речно. Връзката между повърхностни и 

подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 

  

Карстови води в Разложки карстов басейн. Код: BG4G000Pt3031  

Площта на водното тяло е 47 км
2
.  

По – голямата част от тялото се намира в поречието на река Места – 96,87 % или 

45,23180752 км². Много малка част от това водно тяло попада в поречието на река Струма 

– 3,13 % или 1,46033965 км².  

Разложкият карстов басейн се намира в северозападната част на Пирин. Тук 

мраморите изграждат северното бедро на Пиринската хорст-антиклинории. Мраморите 

започват от долината на Река Дамяница и на северозапад стигат до Градевския грабен. 

Ивицата е блоково разломена от няколко паралелни разседа, като блоковете стъпаловидно 

пропадат към Разложката котловина и се припокриват от мощен пролувий и плиоцен. 

Мраморите са окарстени. В тях се е формирал ненапорен карстов поток, който се 

движи първоначално от юг на север към Разложката, а отчасти и към Градевската 

котловина, а в близост с плиоценския екран - паралелно на него. Дебелината на слоевете 

достига 100 - 300 м.  

Средната водопроводимост е над 50 м
2
/дн. Коефициентът на филтрация е около 5 

м/дн.  Средния модул на подземния отток е 20,0 л/сек/км
2 

(взет е от картите на пресните 

подземни води М 1:200 000). Подхранването на тялото става предимно от валежите и 

топенето на снеговете. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 
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Карстови води в Гоцеделчевски карстов басейн. Код: BG4G000Pt1036    

Площта на водното тяло е 324 км
2
. 148,0189985 

По – малка част от територията на водното тяло попада в поречието на река Места 

– 45,63 % или 148,0189985 км². Сравнително по - голямата част от него попада в 

поречието на река Струма – 54,37 % или 176,3600479 км². 

 Гоцеделчевският карстов басейн е уникален по форма. Тук мраморите опасват от 

всички страни Тешовския гранитен плутон. Всред тях се срещат гнайси и шисти. 

Мраморната задруга е силно дислоцирана и окарстена. Карстовият басейн в план има 

пръстеновидна форма, а в разрез - пресечен конус.  

От южна страна басейнът се свързва с мраморите от масива на Славянка и част от 

водата му се прехвърля в гръцка територия. 

Средната водопроводимост е под 50 м
2
/дн. Коефициентът на филтрация е под 5 

м/дн. Площта на зоната на подхранване е 324 км
2
. Средния модул на подземния отток е 

20,0 л/сек/км
2  

(взет е от картите на пресните подземни води М 1:200 000). 

Подхранването на пръстеновидния карстов басейн става главно от реките, които 

формират отток в обсега на тешовския гранит, а на второ място на инфилтриралите се 

валежи. Връзката между повърхностни и подземни води е пряка. 

Не са идентифицирани водни или сухоземни екосистеми, или повърхностни водни 

тела, с които подземното водно тяло е свързано. 
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ІІ. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в 

резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните и 

подземните води. 

 

Представена е информация за различните видове натиск, които оказват влияние 

върху състоянието на повърхностните и подземните води в басейна на река Места. 

Прегледът и идентификацията на значимия натиск и въздействия са необходими за 

изготвянето на програмите от мерки, за онези повърхностни и подземни водни тела, които 

са в риск да не постигнат добро състояние до 2015 г. В този раздел се дефинират 

конкретните причини и антропогенни въздействия, които влошават състоянието на 

водните тела.  

 

1. Преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката 

дейност върху състоянието на повърхностните води в басейна на река Места. 

 

Прегледът на значимите видове натиск е направен на базата на информация за 

количеството и качеството на водите в басейна на река Места, която беше събрана, 

систематизирана и анализирана, а именно: 

• данни от издадени разрешителни за водоползване – заустване на отпадъчни 

води, водоползване за питейни нужди, напояване, промишлени нужди, добив на инертни 

материали, хидроенергетика, изграждане на съоръжения и системи във водните обекти и 

други; 

• данни от контролни дейности по състояние на водни обекти, водовземни 

съоръжения и по издадени разрешителни; 

• данни от провеждан собствен мониторинг на отпадъчни води от титулярите на 

издадени разрешителни за заустване; 

• данни от контролен мониторинг на емитери, заустващи отпадъчни води, 

извършван от РИОСВ; 

• данни от мониторинг на имисионното състояние на повърхностни и подземни 

води, в рамките на националната мрежа за мониторинг на водите; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за контролен и оперативен 

мониторинг на повърхностни и подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани 

съгласно изискванията на чл. 8 от ЕРДВ ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг на 

количесвени и качествени параметри на повърхностни води – НИМХ, МЗ, МЗГ; 

• данни от направени проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в 

рамките на различни национални и международни проекти, обхващащи като тема 
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различните параметри на състоянието на повърхностните и подземните води в 

Западнобеломорски район.  

 

1.1. Видове значими точкови източници за замърсяване на повърхностните 

води. 

1.1.1. Зауствания от градски пречиствателни станции за отпадъчни води. 

 

В поречие Места единствената ГПСОВ, която пречиства води от населено място е 

ГПСОВ за град Разлог с реални жители 13 568, е.ж., оразмерена на вход за 18 834 е.ж. 

ГПСОВ е въведена в експлоатация на 26.06.2008 година и пречиства битово-фекалните и 

промишлени отпадъчни води на града. Приемник на пречистените води е река Изток, ІI – 

ра категория водопримник. 

В процес на проектиране и строителство с население над 10 000 е.ж. са две ГПСОВ. 

Подписан е договор за техническа помощ за подготовка на интегриран проект във водния 

сектор за градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско /Europe Aid 124486/D/SV/BG/, като 

две от целите на този проект са изготвяне на проекти за изграждане на ГПСОВ в градовете 

Банско и Гоце Делчев. Бенефициенти са съответно община Банско и община Гоце Делчев. 

 

1. ГПСОВ – гр. Банско:  

ГПСОВ – гр. Банско се проектира за 29 000 е.ж. Ще се състои от два модула, един 

за обслужване на местното население – 9 000 е.ж. и още един за натовареният 

туристически сезон – 20 000 е.ж., което от финансово-икономическа гледна точка е най-

добрият вариант с оглед на бъдещите експлоатационни и амортизационни разходи. 

Площадката за бъдещата ГПСОВ е отредена с решение на Общински съвет – гр. 

Банско и се чака Решение от Комисията за земеделските земи за преотреждане на статута 

на  земята. В момента се подготвя информацията, необходима за представяне в РИОСВ – 

гр. Благоевград за провеждане на процедурата по реда на гл. VІ от ЗООС за 

необходимостта от преценка по ОВОС за инвестиционното намерение. След приключване 

на тази процедура и след изготвянето на работния проект ще бъде проведена процедурата 

по реда на чл.46, ал.1, т.1, буква “д” от  ЗВ за издаване на разрешително за заустване на 

отпадъчни води. 

Съгласно подписаният договор за техническа помощ и времевият график за 

неговото изпълнение, който приключва в края на 2010г., може да се направи извода, че 

строително-монтажни дейности преди края на 2010г. няма да бъдат започнати.  

2. ГПСОВ – гр. Гоце Делчев: ГПСОВ – гр. Гоце Делчев /32 000 е.ж./ се проектира 

и ще се изгражда по цитираният по-горе договор за техническа помощ. И тук, както и в 

община Банско става въпрос за интегриран проект: водопровод, канализация и ГПСОВ, 
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като по отношение на водопровода и канализацията ще се извърши частично 

доизграждане и подмяна на стари, амортизирани участъци от съществуващата ВиК мрежа. 

Община Гоце Делчев е отредила площадка за ГПСОВ, има и изготвен ПУП. Готов е 

и техническият проект, същият обаче в момента се преработва от проектантите, като целта 

им е да отпадне стъпалото за денитрификация. Съображенията на проектанта са, че 

водоприемника на пречистените отпадъчни води р. Градска /Неврокопска/, поречие р. 

Места не е чувствителна зона и няма нормативни изисквания за товарите по азот и фосфор 

на изход на ГПСОВ. В тази връзка становището на БД ЗБР е проекта да не се преработва и 

ГПСОВ – гр. Гоце Делчев да бъде проектирана и построена по първоначално 

представеният проект и условията на издаденото Разрешително за заустване на отпадъчни 

води №43110007/29.06.2007г. 

Съгласно издаденото Разрешително за заустване на отпадъчни води 

№43110007/29.06.2007г. заустването на отпадъчните води след ГПСОВ ще бъде в р. 

Градска /Неврокопска/, ІІ категория. Разрешителното за заустване регламентира 

изграждане на ГПСОВ – гр. Гоце Делчев в имот № 228008, в м. “Заемджиков чифлик” – 

землище на гр. Гоце Делчев. ГПСОВ е оразмерена на вход за 31 773 е.ж., или 

приблизително за 32 000 е.ж., Крайният срок на действие на разрешителното е 

29.06.2010г. 

Съгласно подписаният договор за техническа помощ и времевият график за 

неговото изпълнение, по рано от средата на 2010г. не се очаква да започнат строително - 

монтажни дейности. 

 

1.1.2. По-големи населени места в басейна на река Места без изградени и 

действащи ПСОВ: 

 

Град Якоруда - 5 747 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 95 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна система е добро. Няма изградена ГПСОВ.  

Град Белица – 3 149 реални жители. Населеното място има смесена канализационна 

система. Изградена е 98 % от канализационната мрежа. Състоянието на съществуващата 

канализационна мрежа е добро. Канализацията на гр. Белица се зауства в реката директно 

чрез 8 броя зауствания. Няма отпочнати процедури за изграждане на селищна 

пречиствателна станция. 

Град Банско – 8 645 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 90 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. Гр.Банско има 4 броя зауствания в р. 

Глазне - втора категория водоприемник. В процес на проектиране и строителство е 

ГПСОВ - гр. Банско за 29000е.ж.  
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Село Добринище – 2 801 жители. Населеното място е със смесена канализационна 

мрежа. Изградена е 85 % от канализацията. Състоянието на съществуващата 

канализационна система е добро. Няма изведена процедура за изграждане на ПСОВ на 

населеното място. 

Град Гоце Делчев - 20 023 реални жители. Населеното място има смесена 

канализационна система. Изградена е 98 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. В процес на проектиране и строителство 

е ГПСОВ - гр. Гоце Делчев за 32000е.ж.  

Град Хаджидимово – 2 723 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 83 % от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. ПСОВ- гр.Хаджидимово ще пречиства 

водите и на с.Ново Ляски с 511 жители, 42% изградена канализация. 

Село Гърмен - 1 716 реални жители. Населеното място има смесена 

канализационна система. Изградена е 100% от канализацията. Състоянието на 

съществуващата канализационна мрежа е добро. Няма отпочната процедура за изграждане 

на ПСОВ. 

Село Сатовча - 2 252 реални жители. Населеното място е със смесена 

канализационна система. Изградена е 88 % от канализацията. Има необходимост от 

изграждане на дъждовно-отводнителна канализация. Няма ПСОВ. 

 

1.1.3. Значими обекти, заустващи директно във водни обекти. 

 

С издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти (дадени на карта II.1 по-долу) са бетонови възли, ТМСИ, канализационни 

колектори, комплекси-автомивка, бензиностанция, газстанция, гараж, кафе и бързо 

хранене, ПСОВ и др.  

По-значими обекти , заустващи директно във водни обекти са: 

• Бетонов възел-гр.Разлог; 

• Бетонов център и МСИ-с.Гърмен; 

• Бетонов възел-2, гр. Разлог; 

• Строителна база - ТМСИ, асфалтова база и бетонов център, с. Баничан; 

• ТМСИ "Хаджидимово", м. "св. Димитър", гр. Хаджидимово; 

• КК за : гр.Гоце Делчев, гр.Якоруда, гр.Белица, с.Краище, с. Копривлен, общ. 

Хаджидимово, с.Горно Краище, с Сатовча, с.Бачево, С.Баничан, с.Брезница, 

с.Баня, с.Мосомища, с.Елешница, с.Бабяк, с.Дъбница, с.Ваклиново и др.; 

• ТМСИ "Бистрица-2002", м. Мочура, земл. на гр. Г. Делчев; 

• ТМСИ-с. Баня, общ. Разлог; 

• ПСОВ-с. Елешница, общ. Разлог; 
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• Комплекс Места, м. Барото, земл. на гр. Гоце Делчев; 

• Завод за слаботокови релета, с. Баня, общ. Разлог; 

• Свинекомплекс-с. Борово, общ. Гоце Делчев; 

• Бензиностанция "Бяла река"; 

• Мобилна ТМСИ - м. Чепелово поле, земл. на с.Балдево; 

• Мобилна ТМСИ - м.Гарван, гр. Банско; 

• ПСОВ Звезда - с. Елешница, водоприемник р.Вълчо дере; 

• Автомивка-с. Сатовча и други. 

 

В процес на проектиране и строителство са 17 обекти, като по-значими от тях ще 

бъдат : 

• Строителство на ГКК за: гр. Банско, с.Лъжница, с.Долен и др.; 

• Строителство на КК за: с.Кочан, за пром. Зона за с.Брезница, за 

с.Теплен, с.Илинден, с.Огняново, с.Корница, с.Буково и др.; 

• Строителство на ГПСОВ – община Гоце Делчев; 

• Строителство на ПСОВ към Ваканционен комплекс "Бриз", гр.Банско 

- м. "Забиница"; 

• Строителство на СПСОВ - за гр.Белица и др. 

 

1.1.4. КПКЗ индустрия - издаване на комплексни разрешителни за комплексно 

предотвратяване и контрол върху замърсяванията. 

 

В басейна на река Места действа един обект с издадено Комплексно разрешително 

от Министъра на околната среда и водите. Това е депото за ТБО – гр. Гоце Делчев. 

 

1.1.5. Други индустриални замърсители  

 

Това са предприятия, които формират и заустват във водните обекти или в 

градските канализационни мрежи вещества и съединeния, които са от списъците с 

приоритетните и опасни вещества. 

Предприятията, които заустват отпадъчни води, съдържащи приоритетни и опасни 

вещества в басейна на река Места са: 

• ”Магнетик хед текнолоджис” АД- Разлог; 

• " Завод за телефонна апаратура ” АД- гр.Банско, община Разлог; 

• "Калида" ООД – гр. Гоце Делчев; 

 

1.1.6. Разрешителен режим за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти в басейна на река Места. 
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За всички обекти, формиращи отпадъчни води в резултат на производствена 

дейност, които заустват тези води в повърхностните водни обекти на територията на 

поречие Места, БД ЗБР – Благоевград издава разрешителни за заустване.  

За басейна на река Места в Западнобеломорски район - по данни на Регистъра на 

издадените разрешителни в БД ЗБР – Благоевград (към 30.06.2009 г.) са издадени общо 

119 броя разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, от 

които: 68 броя са за съществуващи обекти, 17 са за обекти със степен на изграденост – за 

проектиране и строителство и 34 броя са с изтекъл срок на разрешителното. 

Освен тези регистрирани точкови източници на замърсяване съществуват и 

определен брой други, които не са обхванати от разрешителния режим, но техния брой с 

течение на времето намалява. 

Главните точкови замърсители на повърхностните води в басена на река Места се 

явяват индустриалните предприятия и фирми, селскостопанските ферми и населените 

места – градове и села с изградени канализационни системи, но без изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води. 

 

1.1.7. Радиационно замърсяване на повърхностните води в басена на река Места. 

 

Радиационното състояние на почвите, дънните утайки и отпадъчните продукти от 

дейността на обекти - потенциални замърсители в басейна на река Места е оценено 

посредством анализ на проби от пунктове, попадащи в мониторинговата мрежа на 

страната и проби от точки извън мрежата. Измерените стойности се сравняват с фоновите 

величини, определени от дългогодишни наблюдения. 

От всички обекти с ликвидиран уранодобив в басейна на река Места са взимани 

проби и са правени анализи. Изследвани са съдържанията на следните естествени 

радионуклeиди: уран 238, радий 226, торий 232, калий 40, олово 210 и цезий 137. 

Обект “Елешница” – общ. Разлог – Повечето от взетите проби от необработваеми 

почви и дънни утайки показват характерни фонови стойности на изследваните естествени 

радионуклиди. Завишени съдържания на уран 238, радий 226 и олово 210 (до 10 пъти над 

фоновите стойности) са установени при проби от кариера „Копитото”, шахта „Поляне” и 

„Вълче дере”. 

Изследванията на водите от реките, протичащи в райони на контролираните обекти 

(р. Златарица) са с показатели под допустимите норми. 

Радиологичният контрол на руднични води установи повишени показатели във: 

• вода от щолна „Грудин дол”, щолна-54 и „Вълче дере” на обект „Елешница” 

– повишена обща алфа активност. 

Останалите проби, взети от районите на бивши уранодобивни обекти са с 
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радиологични показатели под ПДК. 

Резултатите от наблюденията и анализите в рамките на провеждания контрол върху 

радиационното състояние в басейна на река Места показват, че основните реки на 

територията на поречието са в добро радиационно състояние и стойностите на 

радиологичните показатели са значително под ПДК. 

 Точковите източници на замърсяване в басейна на река Места са дадени на Карта 

II.1. 
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1.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на 

ползването на земите. 

 

1.2.1. Оценка на замърсяването от дифузни източници на замърсяване в басейна на 

река Места. 

 

В настоящата оценка, като характерни за басейна на река Места са определени и ще 

бъдат разгледани по-подробно следните видове натиск:  

1. Дифузни замърсявания от населени места без изградени канализационни 

системи или не добре работещи такива; 

2. Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и 

препарати за растителна защита; 

3. Дифузно замърсяване от дейности по отглеждането на животни и употреба 

на полученият органичен тор. 

 

Допълнително, като източници на дифузно замърсяване с не достатъчно уточнени 

параметри и величина, са разгледани в резюме: 

1. Автомобилен и железопътен транспорт, както и дейности свързани с 

поддръжката на транспорта; 

2. Нерегламентирани сметища за твърди битови отпадъци; 

3. Сметища, хвостохранилища и последици от приключила минна дейност. 

 

1.2.2. Дифузни замърсявания от населени места, без изградени канализационни 

системи или не добре работещи такива. 

 

Населените места без изградени канализационни системи, както и населените 

места, от канализациите на които има значителни течове, по експертно мнение, са 

определени като един от най-значителните източници на дифузно замърсяване за басейна 

на река Места. Като основни вещества замърсители, с произход от населените места са 

описани и разгледани различните форми на азот и фосфор, както и общото органично 

натоварване, отразено по БПК5. Натоварването е посочено като единица товар върху 

определена площ, в случая – килограм на декар за година.  

Оценено е влиянието на градовете, селата и курортните местности в басейна на 

река Места, като в анализа са използвани официалните данни от преброяването на 

населението 2005 год., по данни от Националният статистически институт, ГИС слой със 

полигони на населените места ползван от МОСВ (допълнително обработен, за да се 

обединят населените места с повече от един полигон), както и наличните данни за 
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наличието и процента канализация на населените места. 

Като изходни количества при изчисленията за един Е.Ж бяха приети следните 

средни количества: по Азот – 3,5 кг/год., Фосфор 0,7 кг/год., и Биоразградима органика 

(отразена по БПК5) – 22 кг/год. Горепосочените стойности са изчислени на база 

нормативните стойности за 1 ЕЖ, заложени в Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни 

норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 

зауствани във водни обекти, от органичен биоразградим товар за денонощие, който има 

биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5) 60 г. кислород. Като 

допълнителен източник на информация са ползвани нормите, заложени в техническите 

изисквания за проектиране на ПСОВ, както и съотношенията между ЕЖ и Една 

животинска единица (Еквивалент крава).  

 

При направената оценка е използвана наличната информация в БД ЗБР – 

Благоевград за степента на канализиране на населените места в басейна на река Места. 

Използвани са и данни от приключили и текущи проекти. За населени места, за които 

няма актуална и достоверна информация, беше използвана информацията, натрупана в 

хода на дейността на БД, като оценката е направена от експертите в БДЗБР - Благоевград. 

Населените места се разделиха на категории, за които се приеха следните средни 

проценти за обхват на канализационната система: 

• 90% за населени места от 10 000 до 100 000 жители; 

• 70% за населени места от 2 000 до 10 000 жители; 

• 50% за населени места от 500 до 2 000 жители; 

• 25% за населени места до 500 жители. 

 

Поради състоянието на канализационните системи (амортизация и техническо 

изпълнение), средният процент на загубите от тях е оценен на 35 %, като на база на този 

процент се преизчислява какво количество отпадни води от канализационните системи, 

съответно каква част от замърсяването по азот, фосфор и БПК5 (изразено посредством 

еквивалент жители), може да се разглежда като източник на дифузно замърсяване. 

 

На база на гореописаните данни и допускания е направен анализ на натиска, който 

оказват населените места върху определени площи от водосбора на водните тела в 

басейна на река Места.  

Резултатите от анализа са представени като количество замърсител, съответно азот, 

фосфор и по БПК5, на определена площ, източник на дифузно замърсяване. Като най-

информативно и сравнимо с други норми, беше избрана изразяването в килограми на 

декар за период от една година. Резултатите от анализа за натоварването по БПК5 са 

представени на Карта II.2. Натоварването по азот е дадено на Карта II.3, а по фосфор на 
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Карта II.4., където са обобщени резултатите и от други източници на азот и фосфор, 

описани по-долу. Визуално площите подложени на натоварване са разделени в пет 

категории за всяко от разглежданите дифузни замърсители. При интерпретирането на 

данните и оценка на натиска следва да се вземе предвид, че няма достоверни данни за 

това, как попадащите на дадена площ замърсители се натрупват, мигрират или 

преобразуват, като и как и при какви условия същите попадат във ВТ. Още повече, че така 

посочените дифузни “замърсители” на практика са хранителни вещества за формиране и 

увеличаване на първична продуктивност на екосистемите. 
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Карта II.2. Дифузно натоварването по БПК5 от населени места в басейна на река Места

1:250 000
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км

WGS84, UTM 35N
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1.2.3. Дифузни замърсявания от земеделски площи, третирани с торове и препарати 

за растителна защита  

 

Анализът е направен на база на данни от Агростатистика за средните “Добиви от 

земеделски култури – реколта 2007 г.” (Бюлетин №117 – януари 2008 г.). Площите, на 

които е разпределено дифузното натоварване от земеделски дейности са определени по 

Corine landscape, като извадка на площите подлагани на интензивно земеделие от всички 

земеделски площи. Допълнително са анализирани и данни от Националната система за 

мониторинг на околна среда (НСМОС), контролен и оперативен мониторинг на биогени и 

приоритетни вещества в басейна на река Места. 

Данните за 2008 г. и 2009 година сочат, че в повечето случаи във водните обекти не 

се откриват пестициди, като в много редки случай във водните проби се засичат следи от 

пестициди в стойности, близки до границите на чувствителност на методите (0,0001 мкг/л) 

и много под допустимите за питейни води категория А1 (0,001 мг/л). Стойности различни 

от нула са засечени за веществата трифлуралин (0,01µg/dm³) и нафтален (0,3µg/dm³). Тези 

резултати водят до извода, че към момента количествата и начина на ползване на ПРЗ в 

земеделието нямат значимо въздействие върху водните екосистеми в басейна на река 

Места, тъй като концентрациите им във водите са минимални или въобще не се откриват. 

Въпреки това, използваните в селското стопанство ПРЗ са потенциален източник на 

дифузно замърсяване за повърхностните и подземните ВТ със значителен негативен ефект 

върху водните екосистеми. В тази връзка активните съставки на ПРЗ са основна част от 

заложените вещества в програмите за мониторинг на приоритетни и опасни вещества.  

 

1.2.4. Дифузни замърсявания от дейности по отглеждането на животни и употреба 

на полученият органичен тор. 

 

Като основни вещества замърсители с произход от дейности, свързани с 

животновъдство са описани и разгледани общото натоварване по азот и фосфор. Не е 

правена оценка на въздействието на биоразградимата органика, оценена по БПК5, главно 

поради допускането, че голяма част от оборският тор преди да се използва преминава през 

дълъг процес на компостиране, а другата част се разпределя на практика върху почти 

цялата територия на общината. Анализите в басейна на река Места са направени по 

общини, на база на данни от преброяването на земеделските стопанства в България през 

2003 г. по данни от Агростатистика.  

Данните за броя на животните по общини, общият товар по азот и фосфор, както и 

натоварването върху земеделските площи за една година, по общини са посочени в 

Таблица II.5. Таблицата съдържа и обобщени данни за натоварването по общини, 

изчислено в Еквивалент животински единици. Изчисленията са направени на основата на 
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модела Венерблум, като са направени и някой допускания, главно поради факта, че 

ползваната в Румъния формула не включва много от видовете животни, за които има 

данни от преброяването 2003 г. (кози, зайци, биволи и пр.).  

Анализа на получените в Таблица II.5. резултати сочи, че дифузното замърсяване 

(съответно натоварване на ВТ) по азот и фосфор, предизвикано от дейности свързани с 

животновъдството, към момента може да бъде оценено като много слабо. Земеделските 

земи във всички общини в басейна на река Места са достатъчни да приемат полученият в 

резултат на отглеждането на животни оборски тор, като (при спазване на правилата за 

добри земеделски практики) това не би довело до увеличаване на натиска върху ВТ.
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Таблица II.5. Общо натоварване по азот и фосфор от дейности свързани с животновъдството 

 

Общини Биволи Крави Овце Кози Свине 
Едно-

копитни 
Птици Зайци 

Общ товар 

кг. азот за 

година за 

община 

Общо товар 

кг. фосфор 

за година за 

община 

Територия 

общината 

(декари) 

Зем. земи 

(декари) 

Натовар- 

ване по 

азот 

кг/декар 

за година 

Натовар- 

ване по 

фосфор 

кг/декар за 

година 

ЕЖЕ 

(ЕК) 

Банско 1286 810 3121 3688 1879 715 11003 290 324417 61934 476000 93623 3,5 0,7 3849 

Белица 2528 1490 6083 631 91 548 7507 277 402651 65966 294000 55636 7,2 1,2 4764 

Гоце Делчев 3283 1972 5960 4521 2659 2302 16522 1245 683571 122178 331000 101247 6,8 1,2 8091 

Гърмен 3675 1897 4889 3585 239 2360 13217 227 615614 100670 388000 91124 6,8 1,1 7282 

Разлог 1937 1026 3994 3401 1858 1055 11017 482 403373 74017 441000 118942 3,4 0,6 4780 

Сатовча 4871 2674 6464 2224 13 2682 3262 379 756018 119521 332000 141971 5,3 0,8 8929 

Симитли 1436 824 5515 6019 3551 1441 14107 681 476137 95108 554000 132484 3,6 0,7 5654 

Хаджидимово 2562 1445 4909 3910 958 1923 14416 526 516584 89276 328000 158474 3,3 0,6 6119 

Якоруда 3590 1865 6283 283 15 518 7098 622 489932 78192 340000 80572 6,1 1,0 5788 
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С цел да се направи обобщена оценка на комбинираният натиск върху определен 

водосбор, натоварването, предизвикано от дейности, свързани с отглеждането на животни, 

както и натоварването, получено от гореописаните източници на дифузно замърсяване, са 

илюстрирани на Карта II.3., показваща комбинираното натоварване по азот и Карта II.4., 

показваща комбинираното натоварване по фосфор. По този начин дифузното натоварване, 

предизвикано от определено вещество с различен произход (населени места, 

животновъдство, растениевъдство), може да бъде нанесено и оценено, като се отчете 

неговото натрупване и цялостното му влияние върху водосбора на водното тяло. 

 

1.2.5. Други източници на дифузно замърсяване, характерни за басейна на река 

Места. 

 

Автомобилният и железопътен транспорт са признати за един от значителните 

източници на дифузно замърсяване. Счита се, че транспорта е основен източник на 

замърсяване на почвите и водите с нефтопродукти и въглеводороди, както и с продукти от 

разпадането им. Друг източник на въздействие са обезлесителните мероприятия по 

железопътните линии и пътищата, когато се правят посредством пестициди. 

За целите на настоящият ПУРБ за басейна на река Места е изготвена Карта II.6. на 

вероятните зони на най-значимо въздействие от транспорт и свързани с транспорта 

дейности. Буферните зони около пътищата (площите), в които може да се очаква това 

въздействие да бъде най-силно са определени както следва:  

• За първокласни и второкласни пътища – по 50 метра от двете страни на пътя; 

• За третокласни пътища – по 25 метра от двете страни на пътя; 

• Полигоните на населените места като цяло. 

Като цяло, площите подложени на въздействие от транспорта и свързаните с 

транспорта дейности са многократно по-малки от площите подложени на въздействия от 

земеделски източници и интензивността на въздействието е значително по-малка от 

въздействието оказвано от населените места. 
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Друг значим проблем за басейна на река Места е проблемът с все още широко 

разпространената практика да се изхвърлят твърди битови отпадъци (ТБО) на 

нерегламентирани сметища, като най-често това са сухи дерета, дерета или заливни тераси 

на реки. Тази, забранена от закона практика е причина за постоянен процес на оттичане и 

просмукване на замърсени води в повърхностните и подземните ВТ. При високи води 

съществува риск за отмиване на ТБО, като замърсяването се пренася изцяло в 

повърхностните водни тела. На практика липсва информация за точният брой и площта на 

нерегламентираните сметища, както и количеството и вида на депонираните отпадъци. На 

Карта II.7. са посочени известните към момента нерегламентирани сметища в басейна на 

река Места. 

Поради липса на силно развита индустрия в региона, както и в непосредствена 

близост, трудно може да се говори за значими и постоянни атмосферни отлагания на 

определени вещества, причиняващи дифузно замърсяване. Данните от мониторинт на 

въздуха (в големите градове), както и от мониторинг на почви, извършвани от 

лабораториите на ИАОС, не показват наличие на такива дифузни замърсители.  
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Карта II.7. Нерегламентирани сметища в басейна на река Места
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1.3. Преглед на въздействието върху количеството на водите, вкючително 

водовземанията. 

 

Основните видовете водовземания , върху повърхностните водни тела, които са 

идентифицирани в басейна на река Места са : 

• За питейно - битово водоснабдяване на населени места; 

• За индустриални нужди; 

• За животновъдството; 

• За напояване в селското стопанство; 

• За промишленост; 

• За производство на електроенергия (хидроцентрали); 

• За открити мини и кариери; 

• Други големи водоползвания. 

 

Основните видове водовземания от повърхностните водни тела в басейна на река 

Места са дадени на Карта II.8. 
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Бялa Местa

Вотр ъчк
a

Белишкa

Сaтовчa
нскa Бистрицa

Кaменицa

С едрaч

Дъбнишкa

Бaбешкa

Мъ тениц

a

Безбожкa

Костенa

Де
мя

ни
цa

Рибнов ск
a 

ре
кa

Местa

Кaнинa

Кременск a

Чернa 

Ме

ст a
Ръждaвицa

Бъндерицa

Брезницa

Глa
зне

Ле
еве

щиц
a

Грa дниш к a
Изто к

Топликa

Местa

Местa

Ретиже

Не врокопскa

Местa

Местa

Белишкa

Ме ст

a

Бън
де

ри
цa

Бъндерицa
Бъндерицa

Мъ тницa

Злaтaрицa

Добринишкa

Дрaглишкa рекa

Кaни
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Вищерицa

Планински
езера - група
Южна Рила

Планински
езера - група
Западна Рила

Планински
езера - група
Западен Пирин

МВЕЦ
"Кремен 1"

МВЕЦ
"Беслен"

МВЕЦ
"Марево"

МВЕЦ
"Туфча"

МВЕЦ
"Крибул"

МВЕЦ
"Места-Краси"

МВЕЦ
"Комвес"

МВЕЦ
"Буково-Места"

МВЕЦ
"Пака"

МВЕЦ
"Стрелец"

Руслова
МВЕЦ "Долна

Места -1"

МВЕЦ "Долна
Места -2"

МВЕЦ "Долна
Места -4"

МВЕЦ
"Светлина

-2"

МВЕЦ
"Светлина
-1"

МВЕЦ "Светлина
-3"

МВЕЦ
"Дряново"

МВЕЦ
"Натали"

1. МВЕЦ
"Туфча
-1".

2. МВЕЦ
"Туфча -2"

3. МВЕЦ
"Туфча
-3".

4. МВЕЦ
"Туфча
-4".

МВЕЦ
"Поленица"

МВЕЦ
"Марево"

МВЕЦ "Горно Краище"

МВЕЦ
"Перивол"

МВЕЦ
"Бачево"

Руслова
МВЕЦ "Филипово 2"

МВЕЦ
"Черна
Места"

МВЕЦ
"Каменица"

МВЕЦ
"Боголин"

ВЕЦ
"Дисилица"

МВЕЦ
"Лилия"

МВЕЦ
"Усоето
- 2"

МВЕЦ
"Долен"

МВЕЦ "Исток"

МВЕЦ
"Места"

МВЕЦ
"Канина 2"

МВЕЦ
"Златарица"

МВЕЦ "Бяла
Места 2"

МВЕЦ
"Кремен"

МВЕЦ
"Делчевска"

МВЕЦ
"Тупувишка"

МВЕЦ
"Мътница 2"

МВЕЦ
"Осеново"

МВЕЦ
"Белица 2"

МВЕЦ
"Усоето"

МВЕЦ
"Клинеца"

МВЕЦ
"Бачевска"

МВЕЦ
"Янколица"

МВЕЦ
"Перивол"

МВЕЦ "Канина 1"

МВЕЦ
"Станкова

река"

МВЕЦ
"Мътница 1"

МВЕЦ
"Белица"

МВЕЦ
"Белишка"

МВЕЦ
"Виктория"

МВЕЦ
"Места 1"

МВЕЦ
"Матан
дере"

МВЕЦ
"Нидимекс"

МВЕЦ
"Каменица"

МВЕЦ
"Костена"

МВЕЦ
"Плетена"

МВЕЦ
"Филипово"

МВЕЦ
"Вотръчка"

МВЕЦ "Ретиже"

ВЕЦ
"Якоруда"

МВЕЦ
"Черна"

ВЕЦ
"Топлика"

ВЕЦ
"Разлог"

МВЕЦ "ПВ
Туфча"

МВЕЦ "Бяла
Места"

МВЕЦ "Гарваница"

МВЕЦ
"Изворо"МВЕЦ

"Бяла
река"

МВЕЦ
"Мусомище"

МВЕЦ
"Ретиже 2";МВЕЦ

"Ретиже 1"

МВЕЦ
"Ретиже 3"

Разлог

Банско

Добринище

Гоце
Делчев

Якоруда

Хаджидимово

Белица

"НС"
ЕАД-София

ЕТ"Тотал Агро-88-Диана
Кехайова-Димитър
Кехайов-Иван Кехайов

ЕТ"Тотал Агро-88-Диана
Кехайова-Димитър

Кехайов-Иван Кехайов

"Булгарцвет-Баня"
ООД

ОбщинаБелица

41110026/21.04.2009г.

41110025/21.04.2009г.

41160010/21.04.2009г.

41130021/06.10.2008г.

41130020/06.10.2008г.

41160005/19.09.2008г.

41120004/08.08.2008г. 41130011/39581

41130017/39575

41130015/39549

41130012/39450

41130013/24.01.2008г.

41130010/08.11.2007г.

41130009/29.10.2007г. 41130007/20.08.2007г.

41160002/20.07.2007г.

400360/26.08.2005г.

41130005/16.07.2007г.

41110011/16.07.2007г.

41130003/16.04.2007г.

41130002/12.04.2007г.

41110008/10.04.2007г.

41110007/05.04.2007г.

41110006/26.03.2007г.

41110003/26.03.2007г.

41130013/39541

41110001/26.03.2007г.

400706/21.02.2007г.

400702/21.02.2007г.

400642/28.12.2006г.

400623/19.12.2006г.
400587/30.10.2006г.

400575/25.10.2006г.

41110002/26.03.2007г.

400391/15.11.2005г.

41160015/04.092009г. 41130032/17.08.2009г.

41110031/13.08.2009г.

41110030/13.08.2009г.

41130031/06.08.2009г.

41130027/28.04.2009г.

400571/16.10.2006г.

±
¢ Повърхностни водоползвания
0 Напояване
ВЕЦ
# работи
# не работи

ВТ категория "река"
ВТ категория "езеро"
Населени места
Граница на басейнова дирекция
Държавни граници

Р Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И ЯР Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И Я

Карта II.8.Основни видове водовземания от повърхностните водни тела

1:250 000
4 0 4 8 122

км

WGS84, UTM 35N
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Данните, с които разполага БД ЗБР – Благоевград за разрешените водни обеми по 

издадените разрешителни (до 30.06.2009 година) за различните видове водоползвания от 

повърхностни води за басейна на река Места са следните: 

• питейно-битово водоснабдяване – 4,883 млн. м³; 

• напояване – 10,119 млн. м³; 

• промишленост – 18,170 млн. м³; 

• енергетика (действащи ВЕЦ) – 264,038 млн. м³. 

Информация, използвана за изготвяне на оценката за въздействието от водовземане 

на повърхностните води е от: 

• Данни за естествен воден отток и измерени водни количества в хидрометрични 

станции и пунктове за мониторинг на повърхностни водни тела – категория 

реки; 

• Регистър на издадените разрешителни за ползване и водоползване на 

повърхностни водни обекти (до 30.06.2009г.); 

• Данни от измервателните устройства за съответните обекти в резултат на 

издадените разрешителни (до 30.06.2009г.); 

• Експертна оценка за влиянието върху водните тела на водоползването за 

различни нужди. 

 

1.4. Други въздействия – морфологични изменения, регулиране на оттока и др. 

Основните видове въздействия от тази група са следните: 

Регулиране на водния отток: 

• съоръжения за прехвърляния на водни количества в района, както и в съседни 

райони за басейново управление (деривации); 

• язовири използвани за напояване, напоителни системи; 

• водноелектрически централи. 

Промени в крайбрежната ивица (корекции, съоръжения за защита от наводнения); 

За рибовъдство; 

Наземна инфраструктура (пътища/мостове); 

Добив на инертни материали. 

Други морфологични изменения: 

В басейна на река Места са изградени 49 прага (дадени на Карта II.9.). 

 

Хидроморфологичните изменения и регулиране на оттока са дадени на Карта II.9. 

Хидроморфологични изменения и регулиране на оттока в басейна на река Места. 

 



:Ú

:Ú
:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú

:Ú
:Ú

:Ú

:Ú
:Ú

:Ú

:Ú

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#
#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

###

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#Бъндерицa
Бъндерицa

Кaни
нa

Вищерицa

Мъ тницa

Бън
де

ри
цa

Ме ст

a

Белишкa

Местa

Местa

Не врокопскa

Ретиже

Местa

Рибнов ск
a 

ре
кa

Местa

Топликa

Изто к

Ле
еве

щиц
a

Глa
зне

Брезницa

Бъндерицa

Ръждaвицa

Грa дниш к a

Чернa 

Ме

ст a

Кременск a

Кaнинa

Местa

Де
мя

ни
цa

Костенa

Безбожкa

Мъ тениц

a

Бaбешкa

Дъбнишкa

С едрaч

Кaменицa

Сaтовчa
нскa Бистрицa

Белишкa

Вотр ъчк
a

Бялa Местa

Белa рекa

Мес

тa

Злaтaрицa

Добринишкa

Дрaглишкa рекa

Планински
езера - група
Западен Пирин

Планински
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Южна Рила

ЕТ Георги
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Практикер
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Костадин
Левенов
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Серафимов
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Инвест
Консулт
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ЕТ ПАКА-92-ПЪРВАН
СТАНКОВ”

ЕТ Стрелец -
91 - Любен

Боздев

Нидимекс
ООД

"МВЕЦ-ХАДЖИДИМОВО"
ООД -

гр.Пловдив

"МВЕЦ-ХАДЖИДИМОВО"
ООД - гр.Пловдив

"МВЕЦ-ХАДЖИДИМОВО"
ООД - гр.Пловдив

"МВЕЦ
СВЕТЛИНА" ООД
- гр.Пловдив"МВЕЦ

СВЕТЛИНА" ООД
- гр.Пловдив

"МВЕЦ ДОСПАТ 3"
ООД - гр.Пловдив

Аверс
ООД

Аверс
ООД

Аверс
ООД

Аквафорс
ООД

Проектинвест
ООД

"Практикер" ЕООД
- гр.Благоевград
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- гр.Ямбол

Хидроват АД

Аква-вак
ООД

ЕТ Маня
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Деривация
Бистрица

ТУНЕЛ " МАНАСТИРСКИ"

ДЕРИВАЦИЯ

" ГРЪНЧАР"

±
# Водохващания за ВЕЦ
:Ú Помпени станции

Деривации
Баластриери

ВТ категория "река"
ВТ категория "езеро"
Населени места
Граница на басейнова дирекция
Държавни граници

Р Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И ЯР Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И Я

Карта II.9. Хидроморфологични изменения и регулиране на оттока 

1:250 000
4 0 4 8 122

км

WGS84, UTM 35N
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Оценката на степента на ерозията на повърхностните водни тела в басейна на река 

Места е дадена на Карта II.10. 
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±Оценка на риска от ерозия
0 Нас.места, води и земи с н.в.>1200 м
1 Слаб действителен риск
2 Слаб до умерен действителен риск
3 Умерен действителен риск
4 Умерен до висок действителен риск
5 Висок действителен риск
6 Много висок действителен риск

Р Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И ЯР Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И Я

Карта II.10. Оценката на степента на ерозията на повърхностните водни тела в басейна на река Места

1:250 000
4 0 4 8 122

км

WGS84, UTM 35N
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2. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела. 

 

2.1. Оценка на екологичното състояние. 

 

2.1.1 Оценка на състоянието по биологични качествени параметри. 

 

Основни принципи, използвани при оценката на екологичният статус на ВТ в 

басейна на река Места са: 

1. При наличие на дълга поредица от данни (1998 г. – 2009 г.) по показателя 

АИБИ, за да се избегнат отклоненията, предизвикани от различната влажност на годините, 

резултатите бяха обработвани в две групи – за целият период и от последните 3 години, 

като по този начин се проследяваше тенденцията в промяната на статуса; 

• При констатиране на негативна тенденция, резултатите от минали периоди не 

бяха вземани предвид при оценката и като текущо състояние беше определяно 

най-лошото от последните 3 години; 

• При констатиране на позитивна тенденция в развитието на екологичният статус, 

състоянието беше определено като средна стойност състоянието през 

последните 3 години (при наличие на поне 2 числа) или като средна стойност за 

целият период; 

2. При наличие на повече от една точка за хидробиологичен мониторинг 

(ХБМ) в едно ВТ, като водещи при оценката бяха разглеждани пунктовете в долната част 

на водосбор, главно поради факта, че те са по-показателни за водното тяло като цяло; 

3. При наличие на значителни различия в статуса между резултатите от пункт 

в долната част на ВТ и по-горен пункт, когато по-горният участък показва резултати с две 

и повече степени по-нисък от по-ниско разположеният пункт (сравнително редки случай, 

показващи, че вероятно става дума за некоректно определяне на водните тела), крайната 

оценка се съобразява с тези по-ниски стойности, като: 

• В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е значителен по 

размер по отношение на размера на цялото ВТ, крайната оценка на 

екологичният статус на ВТ е равна на оценката за този по-повлиян участък; 

• В случай, че участъка, показващ по-нисък екологичен статус е незначителен 

като размер, по отношение размера на цялото ВТ, то крайната оценка на 

екологичният статус е осреднена стойност от екологичната оценка на този 

поразен участък и най-ниско разположеният участък във водосбора. 

4. При наличие на стари данни от ХБМ, от периода 1998 – 2004 г., 

екологичният статус на ВТ е оценяван само в случаите, когато в последващият период не 

са възникнали нови въздействия, свързани с допълнително натоварване, промяна на 

оттока или други (повлияващи резултатите на АИБИ) хидроморфологични въздействия. 
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5. При липса на данни от ХБМ за дадено водно тяло, оценка на екологичен 

статус не е правена. Крайната оценка на състоянието е направена на база на данни по 

физико-химични параметри, както и по експертна оценка и аналогия с ВТ от същият тип 

със сходни водни количества, подложени на сходни въздействия. 

 

2.1.2. Оценка на състоянието по основни физикохимични показатели, подкрепящи 

биологичните. 

 

Основни принципи, използвани при оценката на физикохимичните показатели в 

басейна на река Места са: 

1. Използвани са данни от програмите за мониторинг на имисионното сътояние на 

повърхностните води – провеждан от БД ЗБР – Благоевград в периода от 2005 до 2007 г., 

както и новите програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води, 

провеждани от БД ЗБР – Благоевград, които стартираха през януари 2008 година. Тези 

мониторингови програми позволяват да се установи концентрацията на всеки един 

замърсител в различните части на повърхностните води – във всяко от водните тела, а в 

някои от пунктовете се измерват и водни количества.  

2. При липса на данни от ФХА за дадено водно тяло, оценка на екологичен статус 

не е правена. Крайната оценка на състоянието е направена на база на данни от ХБМ и 

хидроморфологични въздействия. 

 

Поради липсата на утвърдени и действащи класификационни системи за оценка на 

състоянието на повърхностните водни тела за категория „река” при оценката на 

физикохимичните показатели е използвана категоризацията по Наредба №7/1986 година, а 

за категория „езеро” са използвани нормите в Приложение № 1 към чл. 2, т.1 на 

действащата Наредба № 4/2000 г.- За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане 

на черупкови организми. 

Разработената класификационна система за оценка на физикохимичните 

показатели на водните тела категория “река” е представена в приложение № 1 ( Раздел ІІ 

от общата част на ПУРБ).  

 

2.1.3. Оценка на състоянието по хидроморфологични въздействия. 

 

При оценката на хидроморфологичните въздействия е използвана наличната 

информация в БДЗБР-Благоевград за хидроложкия режим и морфологичните въздействия 

в басейна на река Места. 

Поради липса на утвърдена и действаща методика за оценка на натиска от 

водоотнемане от повърхностните водни тела оценката за въздействието от водовземане от 
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повърхностните води е направена като са сравнени данните за естествения отток за всяко 

повърхностно водно тяло с общото количество на всички водовземания, които се 

извършват в това тяло. При водоотнемания повече от 50 % от стойността на естествения 

отток в едно тяло се приема, че това тяло не е в добро състояние и се обявява в риск по 

отношение на въздействия от водоотнемане. Методиката е разгледана подробно в общата 

част на Раздел II. в точка Риск по хидроморфологични въздействия. 

 

2.2. Оценка на натиска по отношение на химично състояние – присъствие на 

приоритетни вещества и специфични замърсители. 

 

По данни от програмите за мониторинг  за всички повърхностни водни тела в 

басейна на река Места няма нито едно тяло , което да е в риск по отношение на химичното 

състояние. 

 

2.3. Резултати от определяне на натиска върху екологичното състояние на 

повърхностните водни тела – категория „река” и категория „езеро”. 

 

2.3.1. Резултати от анализа на биологичните качествени параметри. 

 

Направената оценка на 38 повърхностните водни тела - категория „река” в басейна 

на река Места по показателя АИБИ е дадена в Таблица II.12. и показват следните 

обобщени резултати: 

• в много добро състояние са 11 водни тела; 

• в добро състояние/потенциал са 11 водни тела; 

• в умерено състояние са 6 водни тела; 

• в незадоволително състояние е 1 водно тяло; 

• в лошо състояние/потенциал са 5 водни тела. 

Няма данни за 4 водни тела. 

 

2.3.2. Резултати от анализа на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние на повърхностните водни тела – категория „река”. 

 

Резултатите от анализа на физикохимичните показатели за оценка на екологичното 

състояние на идентифицираните 38 повърхностни водни тела – категория “реки” в басейна 

на река Места (разгледани подробно в Раздел IV. Мониторинг на водите), са посочени в 

Таблица II.12. и показват следните обобщени резултати: 

• в добро състояние/потенциал са 13 водни тела; 

• в умерено състояние са 7 водни тела; 
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• в незадоволително състояние е 1 водно тяло; 

• в лошо състояние/потенциал са 2 водни тела. 

Няма данни за 15 водни тела. 

 

Непостигането на добро състояние и риска за тези тела е свързан най-често с 

превишенията на стойностите за различни замърсители, които са ключови параметри на 

използваната класификационна система - това са показателите БПК5, амониев азот, 

нитратен азот, нитритен азот, фосфор като РО4 (фосфати) и общ фосфор. 

 

Основните видове точкови въздействия, водещи до този резултат са:  

• зауствания от населени места и индустриални предприятия без изградени 

пречиствателни станции за отпадъчни води; 

• зауствания от населени места с действащи, но технологично остаряли и 

амортизирани ПСОВ; 

• дифузно замърсяване причинено от населени места без изградена канализация и от 

земеделски дейности; 

• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 

При направената оценка на физикохимичните показатели нито едно повърхностно 

водно тяло категория „река” не попадна в “много добро състояние”, въпреки че определен 

брой от анализираните водни тела се използват като източници за питейно-битово 

водоснабяване и се намират в райони с липса на антропогенно въздействие.  

 

2.3.3. Резултати от анализа на физикохимичните показатели за оценка на 

екологичното състояние на повърхностните водни тела – категория „езеро”. 

 

При определяне на типовете повърхностни водни тела – категория “езеро” в 

басейна на река Места са обособени 2 водни тела категория „езеро” (високопланински 

езера в Рила и Пирин).  

Езерата се намират в трудно достъпни високопланински райони, които се 

характеризират с липса на конкретни антропогенни въздействия, т.е. – те са в неповлияно 

от човешката дейност състояние. Наблюдението на такъв тип водни обекти има за цел да 

проследява и оценява глобалните дългосрочни изменения в естествените условия. 

Информация за количествените и качествени прараметри на състоянието за 

високопланинските езера – стоящи води към момента на изготвянето на ПУРБ за басейна 

на река Места липсва. Има налична информация от провеждан мониторинг на НП “Рила” 

и НП “Пирин” за други типове планински езера, които са повлияни от антропогенна 

дейност – в тях са осъществявани дейности по привнасяне и зарибяване с нови рибни 
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видове. Поради тази причина наличната информация не може да бъде използвана за 

целите на оценка на състоянието на идентифицираните в басейна на река Места 

повърхностни водни тела – категория „езера”.  

По експертна оценка и двете високопланински езера са оценени в много добро 

състояние. 

 

2.3.4. Резултати от анализа на хидроморфологични въздействия върху 

повърхностните водни тела – категория „реки”. 

 

Резултатите от направената оценка на натиска по отношение на 

хидроморфологичните въздействия на идентифицираните 38 повърхностни водни тела – 

категория “река” в басейна на река Места са следните: 

• в много добро състояние са 2 водни тела; 

• в добро състояние са 24 водни тела; 

• в умерено състояние/потенциал са 11 водни тела; 

• в незадоволително състояние е 1 водно тяло. 

 

Оценката на въздействието по водоотнемане и морфологични въздействия върху 

повърхностните водни тела категория “река” в басейна на река Места е представена в 

Таблица II.11. 

 

Таблица II.11. Оценка на хидроморфологичните въздействия върху повърхностните водни тела 

категория “река” в басейна на река Места. 

 

N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

1 BG4ME900R078 

Река Черна Места от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

2 BG4ME900R079 

Река Бяла Места от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

3 BG4ME900R080 

Река Места  в участъка от 

вливането на притоците й 

Бяла и  Черна Места, до 

вливането й в река Изток. 

Водоотнемане до 

50 % 
добро състояние умерено състояние 

4 BG4ME900R081 

Река Белишка с левия й 

приток река Вотръчка от 

изворите до вливането им 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

5 BG4ME900R082 

Река Белишка от 

вливането на река 

Вотръчка до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

6 BG4ME900R083 

Река Бабешка от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

7 BG4ME800R084 
Река Изток от изворите до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

8 BG4ME800R087 
Бела река от изворите до 

вливането й в река Изток. 

Водоотнемане  

до 25 % 

умерено състояние 

променено 

състояние в 

значителна степен 

по основните 

морфологични 

елементи и 

непрекъснатост 

умерено състояние 

9 BG4ME800R088 

Река Седрач (Бачевска) от 

изворите до вливането й в 

река Изток. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

10 BG4ME800R089 

Река Драглишка от 

изворите до вливането й в 

река Изток. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

11 BG4ME800R085 

Река Глазне (Дeмяница) с 

левия си приток река 

Бъндерица от изворите до 

вливането им 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

12 BG4ME800R086 

Река Глазне от вливането 

на река Бъндерица до 

вливането й в река Изток. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

13 BG4ME700R090 

Река Места от вливането 

на река Изток до 

вливането на река 

Рибновска. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

14 BG4ME700R091 

Река Ръждавица от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

15 BG4ME700R092 

Река Златарица от 

изворите до вливането й  в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

16 BG4ME700R093 

Река Добринишка 

(Дисилица) от изворите до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

17 BG4ME700R094 

Река Безбожка от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  0 

% 

мн. добро 

състояние 
мн. добро 

състояние 

18 BG4ME700R095 

Река Мътеница (Матан 

дере) от изворите до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

19 BG4ME700R096 

Река Ретиже от изворите 

до водохващането на  ВЕЦ 

“Ретиже–1” на кота 1635 

м. 

Водоотнемане 0  

% 

мн. добро 

състояние 
мн. добро 

състояние 

20 BG4ME700R097 

Река Ретиже от 

водохващането на  ВЕЦ 

“Ретиже–1”  на кота 1635м 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 75 % 

умерено състояние 

променено 

състояние в 

значителна степен 

по основните 

морфологични 

елементи и 

непрекъснатост 

незадоволително 

състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

21 BG4ME700R098 

Река Градинишка 

(Осеновска) от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

22 BG4ME700R099 

Река Лъкенска 

(Кременска) от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

23 BG4ME700R100 

Река Каменица от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

24 BG4ME700R101 

Река Костена от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

25 BG4ME700R102 

Река Рибновска  от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

50 % 
добро състояние умерено състояние 

26 BG4ME700R103 

Река Места от вливането 

на река Рибновска до 

вливането на река Канина. 

Водоотнемане до 

25 % 

умерен потенциал 

(СМВТ)  

корекция с 

нарушени проектни 

параметри –

ширина, дълбочина, 

скорост и 

непрекъснатост 

умерен потенциал 

27 BG4ME700R104 
Река Туфча от изворите до 

края на с.Брезница. 

Водоотнемане  

до 25 % 
добро състояние добро състояние 

28 BG4ME700R105 

Река Туфча от село 

Брезница до вливането си 

в река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

29 BG4ME600R106 

Река Канина с десния си 

приток река Вищерица от 

изворите до вливането й  в 

река Места. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

30 BG4ME500R107 

Река Места от вливането 

на река Канина до вливане 

на река Мътница. 

Водоотнемане до 

25 % 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

корекция с 

нарушени проектни 

параметри –

ширина, дълбочина, 

скорост 

умерен потенциал 

31 BG4ME500R108 

Река Неврокопска 

(Тупувишка) от изворите 

до вливането на левия й 

приток  река Добротинска. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

32 BG4ME500R109 

Река Неврокопска 

(Тупувишка) от вливането 

на река Добротинска до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

 

умерен потенциал 

33 BG4ME500R110 

Река Дъбнишка от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

34 BG4ME500R111 

Река Топлика от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD 

Описание на водното 

тяло 

Хидроложки 

режим 

Морфологични 

въздействия 

Оценка по хидро- 

морфологични  

въздействия 

35 BG4ME400R112 

Река Мътница от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

36 BG4ME100R113 

Река Места от вливането 

на река Мътница до 

границата. 

Водоотнемане до 

25 % 
добро състояние добро състояние 

37 BG4ME200R114 

Река Сатовчанска 

Бистрица от изворите до 

вливането на десния й 

приток река Дяволски дол. 

Водоотнемане  

до 50 % 
добро състояние умерено състояние 

38 BG4ME200R115 

Река Сатовчанска 

Бистрица от вливането на 

река Дяволски дол до 

вливането й в река Места. 

Водоотнемане до 

50 % 
добро състояние умерено състояние 

 

2.3.5. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела - категория 

“река”. 

 

Оценката на състоянието на повърхностните водни тела – категория „река” е 

изготвена като са взети в предвид и трите компонента на екологичното състоянието – 

физикохимични параметри, хидроморфологични въздействия и биологични качествени 

параметри - АИБИ. Определящо за крайната оценка на състоянието е най-лошото от тези 

три състояния за всяко повърхностно водно тяло. 

Резултатите от направената оценка на натиска са показани в Таблица II.12. и са 

визуализирани на Карта II.13. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела в 

басейна на река Места в резултат на антропогенното въздействие. 
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От идентифицираните 38 повърхностни водни тела – категория “река” в басейна на 

река Места: 

• в много добро състояние е 1 водно тяло; 

• в добро състояние са 16 повърхностни водни тела; 

• в умерено състояние/потенциал са 14 повърхностни водни тела; 

• в незадоволително състояние са 2 повърхностни водни тела; 

• в лошо състояние/потенциал са 5 повърхностни водни тела.  
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Таблица II.12. Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория “река” в басейна на река Места. 

 

N по 

ред 
Код EU_CD Описание на водното тяло Оценка по ФХП 

Оценка по 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състояние/потенц

иал 

1 BG4ME900R078 
Река Черна Места от изворите до 

вливането й в река Места. 
добро състояние умерено състояние добро състояние 

умерено 

състояние 

2 BG4ME900R079 
Река Бяла Места от изворите до 

вливането й в река Места. 
добро състояние умерено състояние много добро състояние 

умерено 

състояние 

3 BG4ME900R080 

Река Места в участъка от вливането 

на притоците й Бяла и Черна Места, 

до вливането й в река Изток. 

умерено състояние умерено състояние умерено състояние 
умерено 

състояние 

4 BG4ME900R081 

Река Белишка с левия й приток река 

Вотръчка от изворите до вливането 

им 

добро състояние добро състояние много добро състояние добро състояние 

5 BG4ME900R082 

Река Белишка от вливането на река 

Вотръчка до вливането й в река 

Места. 

умерено състояние добро състояние умерено състояние 
умерено 

състояние 

6 BG4ME900R083 
Река Бабешка от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние умерено състояние 

умерено 

състояние 

7 BG4ME800R084 
Река Изток от изворите до вливането 

й в река Места. 
умерено състояние добро състояние умерено състояние 

умерено 

състояние 

8 BG4ME800R087 
Бела река от изворите до вливането й 

в река Изток. 
умерено състояние умерено състояние 

незадоволително 

състояние 
незадоволително 

състояние 

9 BG4ME800R088 
Река Седрач (Бачевска) от изворите 

до вливането й в река Изток. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

10 BG4ME800R089 
Река Драглишка от изворите до 

вливането й в река Изток. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

11 BG4ME800R085 

Река Глазне (Дeмяница) с левия си 

приток река Бъндерица от изворите 

до вливането им 

добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 

12 BG4ME800R086 

Река Глазне от вливането на река 

Бъндерица до вливането й в река 

Изток. 

лошо състояние добро състояние лошо състояние лошо състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD Описание на водното тяло Оценка по ФХП 

Оценка по 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състояние/потенц

иал 

13 BG4ME700R090 

Река Места от вливането на река 

Изток до вливането на река 

Рибновска. 

умерено състояние добро състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

14 BG4ME700R091 
Река Ръждавица от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние няма данни добро състояние 

15 BG4ME700R092 
Река Златарица от изворите до 

вливането й в река Места. 

незадоволително 

състояние 
добро състояние лошо състояние лошо състояние 

16 BG4ME700R093 

Река Добринишка (Дисилица) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

умерено състояние добро състояние умерено състояние 
умерено 

състояние 

17 BG4ME700R094 
Река Безбожка от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни много добро състояние много добро състояние 

много добро 

състояние 

18 BG4ME700R095 

Река Мътеница (Матан дере) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 

19 BG4ME700R096 

Река Ретиже от изворите до 

водохващането на ВЕЦ “Ретиже–1” 

на кота 1635 м. 

добро състояние много добро състояние няма данни добро състояние 

20 BG4ME700R097 

Река Ретиже от водохващането на 

ВЕЦ “Ретиже–1” на кота 1635м до 

вливането й в река Места. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволително 

състояние 

21 BG4ME700R098 

Река Градинишка (Осеновска) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

няма данни  добро състояние няма данни добро състояние 

22 BG4ME700R099 

Река Лъкенска (Кременска) от 

изворите до вливането й в река 

Места. 

няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

23 BG4ME700R100 
Река Каменица от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

24 BG4ME700R101 
Река Костена от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

25 BG4ME700R102 
Река Рибновска от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни умерено състояние лошо състояние лошо състояние 
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N по 

ред 
Код EU_CD Описание на водното тяло Оценка по ФХП 

Оценка по 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състояние/потенц

иал 

26 BG4ME700R103 

Река Места от вливането на река 

Рибновска до вливането на река 

Канина. 

добър потенциал 
умерен потенциал 

(СМВТ) 
добър потенциал 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

27 BG4ME700R104 
Река Туфча от изворите до края на 

с.Брезница. 
добро състояние добро състояние много добро състояние добро състояние 

28 BG4ME700R105 
Река Туфча от село Брезница до 

вливането си в река Места. 
умерено състояние добро състояние умерено състояние 

умерено 

състояние 

29 BG4ME600R106 

Река Канина с десния си приток река 

Вищерица от изворите до вливането 

й в река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

30 BG4ME500R107 
Река Места от вливането на река 

Канина до вливане на река Мътница. 
добър потенциал 

умерен потенциал 

(СМВТ) 
добър потенциал 

умерен потенциал 

(СМВТ) 

31 BG4ME500R108 

Река Неврокопска (Тупувишка) от 

изворите до вливането на левия й 

приток река Добротинска. 

няма данни добро състояние много добро състояние добро състояние 

32 BG4ME500R109 

Река Неврокопска (Тупувишка) от 

вливането на река Добротинска до 

вливането й в река Места. 

лош потенциал 
умерен потенциал 

(СМВТ)  
лош потенциал 

лош потенциал 

(СМВТ) 

33 BG4ME500R110 
Река Дъбнишка от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние лошо състояние лошо състояние 

34 BG4ME500R111 
Река Топлика от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни добро състояние добро състояние добро състояние 

35 BG4ME400R112 
Река Мътница от изворите до 

вливането й в река Места. 

добро състояние 

 
добро състояние добро състояние добро състояние 

36 BG4ME100R113 
Река Места от вливането на река 

Мътница до границата. 
добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 

37 BG4ME200R114 

Река Сатовчанска Бистрица от 

изворите до вливането на десния й 

приток река Дяволски дол. 

няма данни умерено състояние много добро състояние 
умерено 

състояние 

38 BG4ME200R115 

Река Сатовчанска Бистрица от 

вливането на река Дяволски дол до 

вливането й в река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 
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2.4. Празноти и липса на информация. 

 

За 15 водни тела категория „река” в басейна на река Места не е провеждан 

мониторинг и няма данни за физико-химичните показатели. Поради тази причина към 

настоящия момент тези тела не могат да бъдат класифицирани по отношение на физико-

химични показатели, но за оценка на въздействията върху тях и определяне на 

състоянието им са използвани останалите компоненти – хидроморфологични въздействия 

и преди всичко оценка на екологичното състояние по биотичен индекс, който съгласно 

ЕРДВ е водещ при определяне на състоянието на водните тела. 

За 4 водни тела няма данни за хидробиологичен мониторинг. При тяхната оценка е 

използвана наличната информация за хидроморфологичните въздействия и данните от 

физико-химичните анализи. 

Липсата на определени референтни стойности за биологични качествени параметри 

за всички типове повърхностни водни тела категория “река”в Западнобеломорски район и 

в частност на басейна на река Места не позволява да бъдат пресметнати и представени 

числово коефициентите EQR. 

Крайно недостатъчни са данните от провеждан собствен мониторинг на емитери, 

формиращи отпадъчни води – по отношение на количество и качество на заустваните 

отпадъчни води, както и от титуляри на разрешителни за водоползване за други цели. 

Един по-засилен контрол по изпълнение на условията на вече издадените разрешителни 

би довел до значително разширяване на базата данни за оказвания натиск и въздействия 

върху водните тела и последващо по-детайлно и по-достоверно тяхно анализиране и 

оценка. 

Липсата на подходящи методики за оценка на различните видове натиск върху 

повърхностните и подземните тела доведе до невъзможност да се проследят и анализират 

в детайли някои от въздействията, до невъзможност да се оцени тяхната големина и сила - 

например при оценка на дифузните източници на замърсяване или при оценката на 

хидроморфологичните въздействия. При тези видове оценки на натиска е подходено 

главно от експертна гледна точка. 

 

2.5. Препоръки за проучвателен мониторинг. 

 

Липсата на данни за химичното и екологично състояние на някои повърхностни 

водни тела, както и на данни за химичното и количествено състояние на някои подземни 

водни тела ще бъде отстранена чрез промяна в програмите за мониторинг на 

повърхностни води на БД ЗБР – Благоевград. Ще бъдат избрани и изградени нови 

пунктове за мониторинг в тези тела, ще се разработят допълнителни програми за 

мониторинг в тях и по този начин ще бъдат набавени данни за всички параметри на 
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състоянието. 

 

3. Преглед на значимите натоварвания върху подземните води. 

 

В басейна на река Места са идентифицирани 15 подземни водни тела, разположени 

в 5 водоносни хоризонта, дадени в Таблица II.14. Подземни водни тела в басейна на река 

Места. 

 

Таблица II.14. Подземни водни тела в басейна на река Места 

 

Номер Слой 
Стар 

код 
Нов код Име 

1 BG142 BG4G000000Q008 Порови води в кватернер - Разлог 

2 BG143 BG4G000000Q009 Порови води в кватернер - Гоце Делчев 

3 

Кватер- 

нер 
BG146 BG4G000QNPg010 

Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - 

Доспат 

       

4 BG142 BG4G000000N016 Порови води в неоген - Разлог 

5 
неоген 

BG143 BG4G000000N017 Порови води в неоген - Гоце Делчев 

       

6 няма BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

7 

Палео- 

ген няма BG4G00000Pg018 
Пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 

       

8 

BG159 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, Безбожки, Игралишки, 

Кресненски плутони 

9 
няма BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 

Долнодряновски плутон 

10 
BG160 BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

11 няма BG4G000PtPz024 Пукнатинни води в Рило-пирински метаморфити 

12 

Пукна- 

тинни 

няма BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, шисти, мрамори, 

амфиболити 

     

13 няма BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

14 BG161 BG4G0000Pt3031 Разложки карстов басейн 

15 

карст 

BG163 BG4G0000Pt1036 Гоцеделчевски карстов басейн 

 

3.1. Замърсяване от точкови източници върху подземните води. 

 

В басейна на река Места няма разрешени директни зауствания на отпадъчни води в 

подземните води.  

Като точкови замърсители на подземни води се явяват следните дейности: 

• големи течове от канализационни системи; 
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• стари складове за препарати за растителна защита; 

• недобре стопанисвани и експлоатирани водовземни съоръжения от подземни 

води и такива в лошо техническо състояние. 

 

Прегледът на значимите видове натиск от точкови източници върху химичното 

състояние на подземните водни тела в басейна на река Места е направен на базата на 

следната информация за качеството на подземните води, на територията на БД ЗБР – 

Благоевград, която беше събрана, систематизирана и анализирана, а именно: 

• данни от преписките по издаване на разрешителни за водоползване от подземни 

води – протоколи за физико-химични анализи, хидгогеоложки и хидрохимични 

проучвания, приложени към документацията по подготовка за издаване на 

разрешителните за водоползване; 

• данни от провеждан собствен мониторинг и химични анализи на ползваните 

подземни води от титулярите на издадени разрешителни; 

• данни от мониторинг на химичното състояние на подземни води, в рамките на 

националната мрежа за мониторинг на водите – до 2007 г, включително; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за контролен мониторинг на 

подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани съгласно изискванията 

на чл. 8 от ЕРДВ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг 

на качествени компоненти и замърсители на подземни води – МЗ, МЗХ; МРРБ; 

• данни от направени проучвания, пробовземания, измервания и изследвания в 

рамките на различни национални и международни проекти, обхващащи като 

тема различните компоненти на състоянието на подземните води в 

Западнобеломорски район.  

 

Оценката на въздействието върху химичното състояние на подземните води е 

направена по методика, описана в Раздел ІІ на Общата част на ПУРБ. 

 

3.2. Оценка на замърсяването от дифузни източници върху подземните води. 

 

Дифузните източници на замърсяване на подземните води са същите, които са 

идентифицирани и описани като такива в точка 1.2. Преглед на дифузните източници на 

замърсяване върху повърхностните води и оказват своето влияние и натиск върху 

подземните води. В настоящия момент липсва разработена и действаща методика, с която 

може да се определи степента на въздействие и големината на това въздействие от 

конкретен дифузен източник на замърсяване по отделно върху повърхностните и върху 
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подземните води. Поради тази причина е направена само идентификация на дифузните 

източници на замърсяване на водите, без да се анализира значимостта, степента и 

големината на тяхното въздействие върху повърхностните и подземните води. 

 

3.3. Въздействие върху количеството на водите, включително водовземанията. 

 

Количественият статус на подземните водни тела може да бъде само два вида – 

добър или лош. Добър количествен статус на подземно водно тяло е онзи, при който 

водоползването от едно тяло не превишава неговите естествени водни ресурси (наличния 

ресурс от подземни води).  

При определяне на количественото състояние на подземните водни тела в басейна 

на река Места е подходено по следния начин : За всяко подземно водно тяло са сравнени 

стойността на неговите естествени водни ресурси (изчислени при определяне на 

характеристиките на всяко подземно водно тяло) със сумарната стойност на 

водовземанията от същото тяло – по данни от издадени разрешители за водоползване от 

подземни води и по данни за водоползвания за битови нужди – до 10 куб. м/ден., за които 

не е необходимо да се издава разрешително и този вид водоползвания са само на 

регистрационен режим . 

 

Прегледът на значимите видове натиск върху количественото състояние на 

подземните водни тела в басейна на река Места е направен на базата на следната 

информация за количествените характеристики на подземните води, която беше събрана, 

систематизирана и анализирана, а именно: 

• данни от разрешителните за водоползване от подземни води - хидгогеоложки 

проучвания и карти, приложени към документацията по подготовка за издаване 

на разрешителните за водоползване ; 

• данни от провеждан собствен мониторинг на черпените количества от 

ползваните подземни води от титулярите на издадени разрешителни; 

• данни от мониторинг на количественото състояние на подземни води, в рамките 

на националната мрежа за мониторинг на водите – до 2007 г ; 

• данни от стартиралите през 2008 г. програми за количествен мониторинг на 

подземни води на БД ЗБР - Благоевград, осъществявани съгласно изискванията 

на чл. 8 от ЕРДВ; 

• данни от други национални институции и ведомства, имащи отношение към 

управлението на водите в Р. България и провеждащи дейности по мониторинг 

на количества – дебити и нива на подземни води – мрежата за мониторинг на 

НИМХ - БАН; 

• данни от направени проучвания, измервания и изследвания в рамките на 
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различни национални и международни проекти, обхващащи като тема 

количественото състоянието на подземните води в Западнобеломорски район; 

• данни за регистрирани изградени съоръжения за добив на подземни води – тип 

кладенци, за собствени нужди – до 10 куб. м на денонощие – съгласно чл. 118, 

точка Г, ал. 3 от Закона за водите. 

 

3.4. Други въздействия върху подземните води в басейна на река Места. 

 

В басейна на река Места няма подземни водни тела, които да са подложени на 

въздействие от значимо изкуствено подхранване или интрузия. 

 

4. Оценка на състоянието на подземните водни тела. 

 

4.1. Оценка на химичното състояние. 

 

Най-уязвими за антропогенния натиск са следните видове подземни водни тела: 

• с изцяло открити за въздействията площи – кватернер; 

• разположени в плиткозалягащи водоносни хоризонти, с частични открити 

площи – неоген; 

• тела с порьозна, пропусклива за въздействията структура – карст. 

 

Основните видове антропогенни въздействия, които влияят върху химичното 

състояние на подземните водни тела са :  

• населени места без изградена канализация; 

• земеделски дейности; 

• животновъдство; 

• инфилтрация на замърсители от депа за твърди битови отпадъци без 

изградени регулиращи екрани; 

• инфилтрация на замърсители от нерегламентирани депа за твърди битови 

отпадъци и депа без изградени регулиращи екрани; 

• минни дейности, добив на рудни и нерудни изкопаеми и редки метали по 

различни способи; 

• комбиниран ефект от различни значими въздействия. 

 

4.1.1. Използвана методология за оценка на химичното състояние на подземните 

водни тела в БД ЗБР – Благоевград. 

 

 Използваната методика за оценка на химичното състояние и определените 
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прагове на замърсяване за различните замърсители в подземните води в 

Западнобеломорски район са представени в Раздел ІІ в Общата част на настоящия ПУРБ. 

 

Съгласно направената оценка и анализ на химичното състояние на подземните 

водни тела в поречие Места може да се направят следните изводи : 

- В поречие Места няма регистрирани директни зауствания на отпадни води в 

подземни водни тела – което е в съответствие с изискванията на ЕРДВ; 

- В Западнобеломорски район няма регистрирани случи на замърсяване на 

подземни водни тела чрез интрузия; 

- За 12 броя подземни водни тела липсват значими антропогенни въздействия. Тези 

тела се намират в изключително трудно достъпни високопланински райони. Повечето от 

тях по произход са пукнатинни, слабоводообилни, с малки естествени ресурси. Върху 

тяхната площ почти липсват населени места и не се наблюдава никаква антропогенна 

дейност / в това число и липса на водоползвания от телата, земеделие и животновъдство/, 

която да повлияе върху тяхното количествено и химично състояние. 

 

4.1.2. Резултати от анализа и оценката на химичното състояние на подземните 

водни тела в басейна на река Места: 

 

Таблица ІІ.15. Оценка на химичното състояние на подземните водни тела в 

басейна на река Места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел ΙΙ 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

 

94 

№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

1 

Порови води в 

кватернер - 

Разлог 

BG4G00000Q008 

75 % площи за 

земеделие - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди.Голям 

брой малки 

населени места 

без канализация 

и ПСОВ - 

амоняк, 

нитрати,нитрити, 

фосфати. Малък 

брой 

водоползванияр 

концентрирани 

на две места - 

около Банско 26 

000 е.ж. и Разлог 

20 000 е.ж.. 

Разлика в 

сезонното 

натоварване. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

2 

Порови води в 

кватернер - Гоце 

Делчев 

BG4G000000Q00

9 

70 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди.Голям 

брой населени 

местас голям 

брой население 

без канализация 

и ПСОВ - 

амоняк, нитрати, 

нитрити, 

фосфати. Малък 

брой 

водоползвания, 

концентрирани 

около гр. Г. 

Делчев - 70 000 

е.ж. Натоварване 

от бит. фек. води 

от насел. места , 

отглеждане на 

техн. култури и 

развито 

животновъдство. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

3 

Порови води в 

кватернер-

неоген-палеоген 

- Доспат 

BG4G000QNPg0

10 

Земеползването е 

около 2%. Голям 

брой населени 

места с 

многобройно 

население.Малко 

на брой 

водовземания.  

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

4 
Порови води в 

неоген - Разлог 

BG4G000000N01

6 

57 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

5 

Порови води в 

неоген - Гоце 

Делчев 

BG4G000000N01

7 

55 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

6 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс 

BG4G00000Pg03

8 

 Около 1 % 

площи за 

земеползване. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни.Мн

ого малко на 

брой населени 

места, с малък 

брой жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

7 

Пукнатинни води 

в Гоцеделчевски 

палеогенски 

водоносен 

хоризонт 

BG4G00000Pg01

8 

4 % площи за 

земеползване - 

нитрати, 

нитрити, 

фосфати, 

пестициди. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни 

спрямо площта 

на подземното 

водно тяло. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

8 

Пукнатинни води 

в Тешовски, 

Спанчевски, 

Централнопирин

ски, Безбожки, 

Игралишки, 

Кресненски 

плутони 

BG4G0PzC2Pg01

9 

Земеползването е 

по - малко от 1%. 

Много на брой 

населени места, с 

малък брой 

население.Щети 

от прекратена 

уранодобивна 

минна дейност - 

сулфати, тежки 

метали, 

радиоактивни 

елементи. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

9 

Пукнатинни води 

в Барутин-

буйновски 

интрузив, 

Долнодряновски 

плутон 

BG4G00000C202

0 

 Около 2 % 

площи за 

земеползване. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни за 

които почти няма 

информация.Мно

го малко на брой 

населени места, с 

малък брой 

жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

10 

Пукнатинни води 

в 

Южнобългарски 

гранити, 

Калински плутон 

BG4G000PzC202

1 

 Под 1 % площи 

за земеползване. 

Малък брой 

водоползвания, 

незначителни за 

които почти няма 

информация.Мно

го малко на брой 

населени места, с 

малък брой 

жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

11 

Пукнатинни води 

в Рило-пирински 

метаморфити 

BG4G000PtPz024 

 Около 4 % 

площи за 

земеползване - 

незначителен 

дял. Малък брой 

водоползвания, 

незначителни.Го

лям брой брой 

населени места, 

но с малък брой 

жители. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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№ по ред 

Наименование 

 на водното 

тяло 

Код на 

водното тяло 

Идентифицира

ни видове 

въздействия 

от човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

водното тяло 

Резултати 

Оценка на 

химичното 

състояние 

12 

Пукнатинни води 

в Западно-

родопски 

метаморфити - 

гнайси, шисти, 

мрамори, 

амфиболити 

BG4G000PtPz026 

 Над 2 % площи 

за земеползване, 

което спрямо 

общата площ е 

незначителен 

дял. Няма 

информация за 

водоползване.Го

лям брой 

населени места с 

голям брой 

жители , няма 

изградени ПСОВ 

и канализация - 

амоняк, нитрати, 

нитрити, 

фосфати. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

13 

Карстови води в 

Сатовчански 

карстов басейн 

BG4G0000Pt1030 

Земеползването е 

около 3%. 

Множество 

населени места, 

многобройно 

население, без 

изградени ПСОВ 

- амоняк, 

нитрити, 

нитрати, 

фосфати. Броят 

на 

водовземанията е 

незначителен. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

14 

Карстови води в 

Разложки 

карстов басейн 

BG4G000T2T303

1 

Няма 

земеползване. 

Няма населени 

места.Малко на 

брой 

водовземания. 

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 

 

15 

Карстови води в 

Гоцеделчевски 

карстов басейн 

BG4G0000Pt1036 

Земеползването е 

около 2%. Малък 

брой населени 

места с 

малобройно 

население.Някол

ко на брой 

водовземания.  

няма данни за 

превишения на 

стандартите за 

качество 

Добро 
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4.2. Оценка на количественото състояние на подземните водни тела в басейна 

на река Места. 

 

Резултатите от анализа на всички горепосочени данни и оценка на съотношението 

естествени ресурси / водоотнемане, което е определящо за количественото състояние на 

подземните водни тела в басейна на река Места са обобщени в Таблица ІІ.16 

 

Таблица ІІ.16 . Оценка на количественото състояние на подземните ВТ в басейна на 

река Места. 

 

№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Експлоа-

тационни 

ресурси, л/сек 

Водо-

ползвания, 

л\сек 

Оценка на 

количе-

ственото 

състояние 

1 BG4G000000Q008 
Порови води в 

кватернер - Разлог 
387,60 358,8 Добро 

2 BG4G000000Q009 
Порови води в 

кватернер - Гоце 

Делчев 

267,90 250 Добро 

3 

Кватер- 

нер 

BG4G000QNPg010 
Порови води в 

кватернер-Неоген-

Палеоген - Доспат 

144,0 139,68 Добро 

            

4 BG4G000000N016 
Порови води в 

неоген - Разлог 
62,4 60,90 Добро 

5 

нео- 

ген 
BG4G000000N017 

Порови води в 

неоген - Гоце Делчев 
74,40 70,24 Добро 

       

6 BG4G00000Pg038 

Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс 

286,75 253,31 Добро 

7 

Палео- 

ген 

BG4G00000Pg018 

Пукнатинни води в 

Гоцеделчевски 

палеогенски 

водоносен хоризонт 

51,25 50,01 Добро 

           

8 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в 

Тешовски, 

Спанчевски, 

Централнопирински, 

Безбожки, 

Игралишки, 

Кресненски плутони 

1168,80 999,03 Добро 

9 BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в 

Барутин-буйновски 

интрузив, 

Долнодряновски 

плутон 

249,20 248 Добро 

10 

 

Пукна- 

тинни 

 

 

 

 

 

 

 

Пукна- 

тинни 

 

BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в 

Южнобългарски 

гранити, Калински 

плутон 

2890,80 2861,95 Добро 
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№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Експлоа-

тационни 

ресурси, л/сек 

Водо-

ползвания, 

л\сек 

Оценка на 

количе-

ственото 

състояние 

11 BG4G000PtPz024 

Пукнатинни води в 

Рило-пирински 

метаморфити 

1465,20 1376,67 Добро 

12 BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в 

Западно-родопски 

метаморфити - 

гнайси, шисти, 

мрамори, 

амфиболити 

1045,80 1030,32 Добро 

           

13 BG4G0000Pt1030 
Сатовчански карстов 

басейн 
132,00 130,26 Добро 

14 BG4G0000Pt3031 
Разложки карстов 

басейн 
893,00 704 Добро 

15 

карст 

BG4G0000Pt1036 
Гоцеделчевски 

карстов басейн 
6156,00 6108,44 Добро 

 

От таблицата се вижда, че в басейна на река Места няма подземно водно тяло, при 

което водоотнемането да превишава ресурсите., т.е. няма нито едно подземно водно тяло 

което да е в риск по отношение на количественото състояние. 

 

4.3. Оценка на въздействието на антропогенната дейност върху подземните 

води. 

 

Обобщена оценка на въздействието върху подземните водни тела е направена като 

са съпоставени оценките за химичното и количествено сътояние на подземните водни 

тела. По-лошата от двете оценки е определяща и водеща за цялостната оценка на 

състоянието на всяко подземно водно тяло. 

 
Таблица ІІ.17. Обобщена оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на 

река Места 

 

№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Оценка на 

химичното 

състояние 

Оценка на 

количеств

еното 

състояние 

Обща 

оценка на 

състоянието 

1 BG4G000000Q008 
Порови води в кватернер - 

Разлог 
Добро Добро Добро 

2 BG4G000000Q009 
Порови води в кватернер - 

Гоце Делчев 
Добро Добро Добро 

3 

к
в
ат
ер
н
ер

 

BG4G000QNPg010 
Порови води в кватернер-

Неоген-Палеоген - Доспат 
Добро Добро Добро 
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№ Слой 
Код на водното 

тяло 
Име 

Оценка на 

химичното 

състояние 

Оценка на 

количеств

еното 

състояние 

Обща 

оценка на 

състоянието 

4 BG4G000000N016 
Порови води в неоген - 

Разлог 
Добро Добро Добро 

5 н
ео
ге
н

 

BG4G000000N017 
Порови води в неоген - 

Гоце Делчев 
Добро Добро Добро 

       

6 BG4G00000Pg038 

Порови води в 

палеогенски седиментен 

комплекс 

Добро Добро Добро 

7 п
ал
ео
ге
н

 

BG4G00000Pg018 

Пукнатинни води в 

Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен 

хоризонт 

Добро Добро Добро 

       

8 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в 

Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, 

Безбожки, Игралишки, 

Кресненски плутони 

Добро Добро Добро 

9 BG4G00000C2020 

Пукнатинни води в 

Барутин-буйновски 

интрузив, Долнодряновски 

плутон 

Добро Добро Добро 

10 BG4G000PzC2021 

Пукнатинни води в 

Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

Добро Добро Добро 

11 BG4G000PtPz024 
Пукнатинни води в Рило-

пирински метаморфити 
Добро Добро Добро 

12 

П
у
к
н
ат
и
н
н
и

 

BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в 

Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, 

шисти, мрамори, 

амфиболити 

Добро Добро Добро 

       

13 BG4G0000Pt1030 
Сатовчански карстов 

басейн 
Добро Добро Добро 

14 BG4G0000Pt3031 Разложки карстов басейн Добро Добро Добро 

15 

к
ар
ст

 

BG4G0000Pt1036 
Гоцеделчевски карстов 

басейн 
Добро Добро Добро 

 

 

4.4. Допълнително характеризиране на подземните водни тела. 

 

Съгласно направената оценка - на територията на Западнобеломорски район няма 

тела в лошо състояние. Всички останали 15 броя подземни водни тела са в добро 

състояние.  
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4.5. Пропуски и липси.  

 

Крайно недостатъчни са данните от провеждан собствен мониторинг на титуляри 

на разрешителни за водоползване от подземни води – по отношение на количество и 

химичен състав на ползваните води. Засилване на контрола от страна на БД ЗБР – 

Благоевград по изпълнение на условията на издадените разрешителни би довел до 

значително разширяване на базата данни за оказвания натиск и въздействия върху 

подземните водните тела и последващо по-детайлно и по-достоверно анализиране и 

оценка на състоянието им. 

 

Липсата на подходящи методики за оценка на различните видове натиск върху 

химичното състояние на подземните тела доведе до невъзможност да се проследят и 

анализират в детайли някои от въздействията, до невъзможност да се оцени тяхната 

големина и сила - например при оценка на дифузните източници на замърсяване При тези 

видове оценки на натиска е подходено главно от експертна гледна точка. 

 Използваните при оценката на химичното състояние на подземните водни тела 

стандарти за качество на подземните води от Приложение № 1 към Наредба № 1 / 2007 г. 

.- За проучване, използване и опазване на подземните води в някои случаи не покриват и 

не могат да отчетат спецификата в съдържението на замърсители в подземните водни тела 

в Западнобеломорски район – например – някои естествено съдържащи се в подземните 

води химични вещества (фонови стойности)., в други случаи пък стойностите на 

предложените стандарти за качество са много либерални – например стандарта за 

качество за нитрати допуска концентрации на нитрати във водите до 50 мг/л, което е 

твърде високо. 

 

4.6. Препоръки за мониторинг. 

 

Към настоящия момент мрежите за мониторинг на химичното и количествено 

състояние на подземните води покриват изцяло нуждите на БД ЗБР – Благоевград и 

отговарят на изискванията на чл. 8 за мониторинга на водите от ЕРДВ.  
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 III. Списък и карта на зоните за защита на водите – басейн на 

р. Места (регистър на защитените територии, съгласно раздел VІ, чл.157, т.3 от 

Закона за водите) 

 

 

  Зони за защита на водите – басейн на река Места.  

 

Съгласно изискванията на чл. 6, чл. 7, и Приложение IV на ЕРДВ, както чл.119а., 

ал. 1, от Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2007г.), както по-подробно е описано в 

общата част, във водосборният басейн на река Места, по съответният ред, са  определени 

и включени в регистри следните защитени територии:  

 

1. Регистър на зоните за защита на питейните води 

 

Регистърът на зоните за защита на водите, ползвани за питейно-битово 

водоснабдяване, включва списък на водните тела, съоръженията за добив на вода и 

санитарно-охранителните зони, учредени около водоизточниците.  

Санитарно-охранителните зони се определят съгласно чл. 119, ал.3, т. 2 от Закона 

за водите и Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около 

водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди. Те се определят около водовземни съоръжения на повърхностни и 

подземни водни тела, във връзка със запазване качеството и количеството на водите, 

използвани за питейно-битово водоснабдяване. 

Една от задачите на ПУРБ, както по-подробно е описано в общата част,  е чрез 

използването на зони за защита на питейните води, да регламентира дейностите, които 

могат да се извършват в пояси І, ІІ и ІІІ на СОЗ, като по този начин гарантира, че 

дейностите няма да доведат до негативни последствия за водоизточника (намаляване на 

количеството или влошаване на качеството на добиваната вода). 

На Карта ІІІ.1 - Санитарно-охранителни зони – басейна на река Места, са 

представени определените със заповеди на Министъра на Околната среда и водите или 

Директора на БД ЗБР – Благоевград СОЗ в поречието на река Места.  

В представеният електронен вариант Санитарно охранителните зони могат да се 

разглеждат и отварят поотделно. Като приложение към Карта ІІІ.1 е създадена Таблица 

ІІІ.2 - Санитарно-охранителни зони – басейна на река Места, където всяка СОЗ е 

привързана с определено подземно или повърхностно водно тяло.  
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Таблица ІІІ.2 - Санитарно-охранителни зони – басейна на река Места  

 
Номер на 

разрешително 

Номер на 

Заповед 

Тип Вид Име Собственик Номер на имот Населено 

място 

EKATTE Община Област 

41510071/ 

30.03.2007 

СОЗ-М-44/ 

15.05.2007 

Подземни Дренаж "Папаз чаир 

1" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

038042 с. Делчево 20585 Гоце 

Делчев 

Благоевград 

400686/ 

24.01.2007 

СОЗ-М-59/ 

26.10.2007 

Подземни Каптаж "Софията-

резервен" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

012003 с. Корница 38666 Гоце 

Делчев 

Благоевград 

400628/ 

21.12.2006 

СОЗ-М-37/ 

16.04.2007 

Подземни Каптаж ВС"Марценко

вото" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000325 гр. Белица 03504 Белица Благоевград 

400282-1/ 

09.08.2005 

МОСВ РД-

444/18.06.2007 

Подземни Каптаж "Свети Иван" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000681 гр. Банско 02676 Банско Благоевград 

41510051/ 

27.03.2007 

СОЗ-М-69/ 

07.01.2008 

Подземни Каптаж "Илистен" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000061 с. Рибново 62640 Гърмен Благоевград 

41510066/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-61/ 

14.11.2007 

Подземни  "ПС Осиково" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000099 с. Осиково 54184 Гърмен Благоевград 

400277-1/ 

07.09.2005 

СОЗ-С-24/ 

09.02.2006 

Подземни Каптаж "Циганско 

кладенче" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000698 гр. Банско 02676 Банско Благоевград 

41510096/ 

02.07.2007 

МОСВ РД-

133/27.02.2008 

Подземни Каптаж "Усипо" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма гр. Банско 02676 Банско Благоевград 

400288/ 

19.04.2005 

СОЗ-М-

14/25.08.2005 

Подземни Каптаж "Извора" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

57 гр. Разлог 61813 Разлог Благоевград 

400278/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-11/ 

15.06.2005 

Подземни Каптаж "Перивол" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000493 с. Бачево 02960 Разлог Благоевград 

400275/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-10/ 

13.06.2005 

Подземни Каптаж "Студената 

вода-Бачево" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Бачево 02960 Разлог Благоевград 

400283/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-18/ 

31.01.2006 

Подземни ТК "Мъртва 

поляна" ТК2, 

ТК3, ТК5 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000686 гр. Банско 02676 Банско Благоевград 

400283/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-18/ 

31.01.2006 

Подземни ТК "Мъртва 

поляна" ТК7 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000704 гр. Банско 02676 Банско Благоевград 

400283/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-19/ 

31.01.2006 

Подземни Дренаж "Мъртва 

поляна" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000685 гр. Банско 02676 Банско Благоевград 

400692/ 

26.01.2007 

СОЗ-М-60/ 

26.10.2007 

Подземни  "Теплен-

Беслен" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000004 с. Теплен 72268 Хаджиди

мово 

Благоевград 
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Номер на 

разрешително 

Номер на 

Заповед 

Тип Вид Име Собственик Номер на имот Населено 

място 

EKATTE Община Област 

400629/ 

21.12.2006 

МОСВ РД-

897/14.12.2007 

Подземни Каптаж "Станкова 

река" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000750 гр. Белица 3504 Белица Благоевград 

41510071/ 

30.03.2007 

СОЗ-М-44/ 

15.05.2007 

Подземни Дренаж "Папаз чаир 

3" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

038040 с. Делчево 20585 ГоцеДелч

ев 

Благоевград 

41510071/ 

30.03.2007 

СОЗ-М-44/ 

15.05.2007 

Подземни Дренаж "Папаз чаир 

2" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

038041 с. Делчево 20585 ГоцеДелч

ев 

Благоевград 

41510071/ 

30.03.2007 

СОЗ-М-44/ 

15.05.2007 

Подземни Дренаж "Папаз чаир 

4" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

038039 с. Делчево 20585 ГоцеДелч

ев 

Благоевград 

400626/ 

21.12.2006 

МОСВ РД-

901/15.12.2007 

Подземни Каптаж "Динков дол 

1" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000005 с. Долно 

Драглище 

22602 Разлог Благоевград 

400626/ 

21.12.2006 

МОСВ РД-

901/15.12.2007 

Подземни Каптаж "Динков дол 

2" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000037 с. Долно 

Драглище 

22602 Разлог Благоевград 

400626/21.12.2

006 

МОСВ РД-

901/15.12.2007 

Подземни Каптаж "Динков дол 

3" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000038 с. Долно 

Драглище 

22602 Разлог Благоевград 

41510086/ 

03.04.2007 

СОЗ-М-49/ 

18.06.2007 

Подземни Каптаж "Бараката" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000014 с. Корница 38666 ГоцеДелч

ев 

Благоевград 

400683/ 

24.01.2007 

СОЗ-С-47/ 

18.05.2007 

Подземни Каптаж "Лазова 

ливада" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

051003 с. Долен 21868 Сатовча Благоевград 

400691/ 

26.01.2007 

СОЗ-М-52/ 

21.06.2007 

Подземни Каптаж "Калин 

ливада - 2" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

013014 с. Петрелик 56109 Хаджиди

мово 

Благоевград 

400691/ 

26.01.2007 

СОЗ-М-52/ 

21.06.2007 

Подземни Каптаж "Калин 

ливада - 1" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

012004 с. Петрелик 56109 Хаджиди

мово 

Благоевград 

41510064/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-50/ 

18.06.2007 

Подземни Каптаж "Чучура" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

004075 с. Дебрен 20331 Гърмен Благоевград 

41510060/ 

28.03.2007 

СОЗ-М-51/ 

21.06.2007 

Подземни Каптаж "Вриз-2" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000359 с. Плетена 56740 Сатовча Благоевград 

41510046/ 

27.03.2007 

СОЗ-М-62/ 

05.12.2007 

Подземни Каптаж "Корията 1" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000153 с. Тешово 72374 Хаджиди

мово 

Благоевград 

41510046/ 

27.03.2007 

СОЗ-М-62/ 

05.12.2007 

Подземни Каптаж "Корията 2" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000154 с. Тешово 72374 Хаджиди

мово 

Благоевград 

400688/ 

24.01.2007 

СОЗ-С-45/ 

15.05.2007 

Подземни Каптаж "Тузла" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000012 с. Сатовча 65440 Сатовча Благоевград 

400685/ 

24.01.2007 

СОЗ-С-43/ 

15.05.2007 

Подземни Каптаж "Вриз" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

022015 с. Сатовча 65440 Сатовча Благоевград 
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Номер на 

разрешително 

Номер на 

Заповед 

Тип Вид Име Собственик Номер на имот Населено 

място 

EKATTE Община Област 

400279/ 

15.04.2005 

СОЗ-М-13/ 

13.07.2005 

Подземни Каптаж "Керанов 

кладенец" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000495 с. Бачево 02960 Разлог Благоевград 

400294/ 

25.04.2005 

МОСВ РД-

406/18.06.2007 

Подземни Каптаж "Липев 

пожар" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

000723 с. 

Добринище 

21498 Банско Благоевград 

400276/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-12/ 

04.10.2005 

Подземни Каптаж "Пепев 

кладенец" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма гр. Банско 02676 Разлог Благоевград 

400255/ 

31.03.2005 

СОЗ-М-16/ 

27.09.2005 

Подземни Каптаж "Пенджаково

то" 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Бачево 02960 Разлог Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

запад, 

дренажи 1 и 2 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

запад, дренаж 

3 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

изток, 

дренажи 10 и 

11 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

изток, дренаж 

8 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

изток, дренаж 

7 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

изток, дренаж 

9 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 

400627/ 

21.12.2006 

МОСВ РД-

902/15.12.2007 

Подземни Каптаж "Реджепица" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

000995 гр. Белица 3504 Белица Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

запад, дренаж 

4 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 

400281/ 

15.04.2005 

СОЗ-С-22/ 

06.03.2006 

Подземни Дренаж "Ливадите" - 

запад, 

дренажи 5 и 6 

"В и К" ЕООД-

Благоевград 

няма с. Обидим 53059 Банско Благоевград 
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Номер на 

разрешително 

Номер на 

Заповед 

Тип Вид Име Собственик Номер на имот Населено 

място 

EKATTE Община Област 

400301/ 

16.05.2005 

СОЗ-М-15/ 

27.09.2005 

Подземни Каптаж "Калугерица" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

001340 гр. Разлог 61813 Разлог Благоевград 

41510093/ 

11.05.2007 

СОЗ-М-85/ 

25.04.2008 

Подземни Каптаж "Чатала" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

031165 с. 

Скребатно 

66874 Гърмен Благоевград 

41510055/ 

27.03.2007 

СОЗ-М-92/ 

16.06.2008 

Подземни Каптаж "Трещеник 1" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

901001, 901002, 

901003, 901004 

гр. Якоруда 87338 Якоруда Благоевград 

41510055/ 

27.03.2007 

СОЗ-М-92/ 

16.06.2008 

Подземни Каптаж "Трещеник 2" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

901001, 901002, 

901003, 901004 

гр. Якоруда 87338 Якоруда Благоевград 

41510055/ 

27.03.2007 

СОЗ-М-92/ 

16.06.2008 

Подземни Каптаж "Трещеник 3" "В и К" ЕООД-

Благоевград 

901001, 901002, 

901003, 901004 

гр. Якоруда 87338 Якоруда Благоевград 
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2. Стопанско значими биологични водни видове 

 

В настоящият План за управление на речни басейни, поради обстоятелствата 

описани в общата част, за поречието на река Места не са обявени зони за защита на 

стопанско значими водни видове. 

 

3. Зони за къпане 

 

В настоящият План за управление на речни басейни, поради обстоятелствата 

описани в общата част, за поречието на река Места не са учредени зони за къпане.  

 

4. Чувствителни и уязвими зони 

 

4.1. Чувствителни зони 

 

Чувствителните зони, както по-подробно е описано в общата част, са част от 

защитените територии определени и включени в съответните регистри на Плана за 

управление на речните басейни. Това са зони изискващи специален режим на управление 

с цел да се намали и/или предотврати постъпването на биогенни елементи във водните 

тела с последващо влошаване на екологичното състояние на повърхностните водни тела.  

В Република България тези зони са определени със Заповед № РД-970/28.07.2003г. 

на Министъра на Околната среда и водите. Съгласно същата заповед за поречието на река 

Места, към момента, няма определени чувствителни зони.   

 

4.2. Уязвими зони 

 

Уязвими зони, както по-подробно е описано в общата част, са част от защитените 

територии, които следва да се определят и включат в съответните регистри на Плана за 

управление на речните басейни.  Това са зони изискващи по-специален режим на 

управление с цел да се намали и/или предотврати постъпването на нитрати от 

селскостопански източници в повърхностните и подземните водни тела с последващо 

влошаване на тяхното химично и  екологично състояние.  

В Република България тези зони са определени със Заповед № РД-795/10.08.2004г. 

на Министъра на околната среда и водите. За поречието на река Места, към момента, няма 

определени уязвими зони по горе цитираната заповед.   
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5. Зони за опазване на водни биологични видове. Натура 2000. 

 

Регистърът на зоните за опазване на водни биологични видове, както по-подробно е 

описано в общата част, е част от Плана за управление на речните басейни. В настоящият 

ПУРБ, за басейна на река Места, са съставени регистри на защитени територии, 

определени с цел опазване на местообитания на видове, при които поддръжката или 

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, а именно:  

 

1. Регистър на защитените територии, по смисъла на чл. 3 и на основание на чл. 39 от 

Закона за защитените територии, обявени със Заповеди на Министъра на околната 

среда и водите, е представен в Таблица ІІІ.3 – Защитени територии за басейна 

на река Места, където са включени всички защитени територии, както и части от 

тях, в случаите когато същите попадат частично в поречие Места. На Карта ІІІ.4 –

Защитени територии за басейна на река Места, е показано разположението на 

съответните защитени територии във водосборният басейн на река Места; 

 

2. Регистър на зоните по НАТУРА 2000 за защита и опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна и за защита на дивите птици, обявени за 

изпълнение на целите, заложени в чл. 2, и на основание на чл. 12, ал. 6 във връзка с 

чл. 6, ал.1 т.т. 1 – 4, от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение 

№122 на Министерският съвет от 2 март 2007г., на основание чл. 10, ал. 4 от Закона 

за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс, както следва: 

 

• Регистър на териториите, обявявани директно от страните-членки съгласно 

Директивата за птиците (т.нар. Специално защитени зони (Special Protection 

Areas), изобразени на Карта ІІІ.5 – Защитени зони за опазване на дивите 

птици за басейна на река Места, с приложена Таблица ІІІ.6 – Защитени 

зони за опазване на дивите птици за басейна на река Места; 

• Регистър на териториите, предложени от страните-членки и впоследствие 

разглеждани от Комисията съгласно процедура за селектиране на тези 

територии, съгласно Директивата за хабитатите. Това са т.нар. Специални 

консервационни зони (Special Areas of Conservation), изобразени на Карта ІІІ.7 

– Защитени зони за опазване на местообитанията за басейна на река Места, 

и приложена Таблица ІІІ.8 – Защитени зони за опазване на местообитанията 

за басейна на река Места. 
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Управлението на тези територии, както по-подробно е описано в общата част, е 

регламентирано в законодателството на общността и цели предотвратяване на 

разрушаване на природните местообитания и на местообитанията на видове, както и 

безпокоене на видовете, за чието опазване са обявени териториите. Обявяването на такива 

територии не променя собствеността и дейностите в тях ако тези дейности са 

природосъобразни и не вредят на целостта на хабитатите и на видовете, които се опазват. 

Основната цел, залегнала в ПУРБ, е устойчиво управление на тези територии, което 

гарантира съчетаване на техните консервационни функции и същевременно осигурява 

ползи за местното население.  

 

Териториите, които попадат в някой от гореизброените регистри в повечето случаи 

се припокриват. В тези случаи, когато една територия е обявена за защитена по повече от 

един нормативен документ (например резерват, който е в територията на национален 

парк, който от своя страна е част от зона по НАТУРА 2000) при управлението на 

дейностите по отношение на водите за тази територия е задължително да се прилагат най-

строгите ограничения, с цел да се изпълнят най-високите изисквания за защита на зоната. 
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Таблица ІІІ.3 – Защитени територии за басейна на река Места 

Вид на ЗТ Име на ЗТ Код на ЗТ Площ (ха) 
Административен акт за 

обявяване 
Забрани и ограничения на дейностите 

Национален парк Пирин BG4PAH1 40332,4  Заповед № 3074 от 08.11.1962  Съгласно План за управление на НП “Пирин”  

Национален парк Рила BG4PAH2 107923,7  Заповед № 114 от 24.02.1992  Съгласно План за управление на НП “Рила”  

Резерват Али ботуш BG4PAH9 1628,0 Постановление на Министерски 

Съвет № 1171 от 24.09.1951г.;  

1. Постановление на Министерски 

Съвет № 14825 от 29.06.1952 

2. Заповед № 27 от 13.01.1981 

3. Промяна в площта-увеличаване 

със Заповед № 27 от 13.01.1981 

4. Промяна в площта-увеличаване 

със Заповед № 131 от 22.02.1985 

 1. В резервата се забраняват всякакви 

дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 

2. посещения с научна цел; 3. преминаването 

на хора по маркирани пътеки, включително с 

образователна цел; 4. събиране на семенен 

материал, диви растения и животни с научна 

цел или за възстановяването им на други 

места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите; 

Резерват Баюви дупки-

Джинджи-рица 

BG4PAH6 2873,0  Постановление на Министерски 

Съвет № 1388 от 29.01.1934г. 

 1. В резервата се забраняват всякакви 

дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 

2. посещения с научна цел; 3. преминаването 

на хора по маркирани пътеки, включително с 

образователна цел; 4. събиране на семенен 

материал, диви растения и животни с научна 

цел или за възстановяването им на други 

места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите; 

Резерват Ореляк BG4PAH12 758,1  Заповед № 129 от 22.02.1985г.   1. В резервата се забраняват всякакви 

дейности, с изключение на посочените в 

заповедта. 

Резерват Парангалица BG4PAH5 1509,0  Постановление на Министерски 

Съвет № 8517 от 30.12.1933г. 

  1. В резервата се забраняват всякакви 

дейности, с изключение на посочените в 

заповедта. 
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Вид на ЗТ Име на ЗТ Код на ЗТ Площ (ха) 
Административен акт за 

обявяване 
Забрани и ограничения на дейностите 

Резерват Юлен BG4PAH17 3156,2  Заповед № 223 от 26.08.1994г.  1. В резервата се забраняват всякакви 

дейности, с изключение на посочените в 

заповедта. 

Поддържан 

резерват 

Конски дол   39,9  Заповед № 2079 от 24.07.1962г.;  

Прекатегоризиране със Заповед № 

380 от 15.10.1999 

 1. 1. Извеждане на санитарни сечи при 

съхнене на повече от 5% от дървостоя 2. 

Изваждане на паднала ма са в резултат на 

природни бедствия 3. Използване на 

биологични средства за растителна защита 

Поддържан 

резерват 

Тъмна гора   30,2  Постановление на Министерски 

Съвет № 1153 от 10.10.1948г.; 

Прекатегоризиране със Заповед № 

382 от 15.10.1999 

 1. 1. Извеждане на санитарни сечи при 

съхнене на повече от 5% от дървостоя 2. 

Изваждане на паднала ма са в резултат на 

природни бедствия 3. Използване на 

биологични средства за растителна защита 

Защитена 

местност 

Белаците   0,2 Заповед № РД652 от 26.05.2003г. Съгласно заповедта 

Защитена 

местност 

Валявиците   73,0  Заповед № 760 от 12.08.1986г. Съгласно заповедта 

Защитена 

местност 

Калугерица   0,8   Съгласно заповедта 

Защитена 

местност 

Павльова 

падина 

  88,3  Заповед № РД651 от 26.05.2003г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Водопада на р. 

Туфча 

  0,2  Заповед № 3796 от 11.10.1965г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Каялийски 

скали 

  8,0  Заповед № РД418 от 14.11.1995г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Козия камък – 

скално 

образувание 

  0,6  Заповед № 1187 от 19.04.1976г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Купена   0,1  Заповед № 1187 от 19.04.1976г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Кьошката   5,0  Заповед № 1635 от 27.05.1976г. Съгласно заповедта 
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Вид на ЗТ Име на ЗТ Код на ЗТ Площ (ха) 
Административен акт за 

обявяване 
Забрани и ограничения на дейностите 

Природна 

забележителност 

Пиростията   0,5  Заповед № 1187 от 19.04.1976г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Пиростията   0,2  Заповед № 727 от 24.03.1962г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Сватбата   13,1  Заповед № 1187 от 19.04.1976г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Черната скала - 

Кара кая 

  3,5  Заповед № 1187 от 19.04.1976г. Съгласно заповедта 

Природна 

забележителност 

Честна   10,0  Заповед № 521 от 20.05.1985г. Съгласно заповедта 

 

1. Национален парк – тази категория съответства на IUCN Category II (Ecosystem protection and recreation); 

2. Резерват – тази категория съответства на e IUCN Category I (Strict Protection); 

3. Подържан резерват – тази категория съответства на IUCN Category IV (Conservation through active management); 

4. Защитена местност – тази категория до голяма степен съответства на IUCN Category III (Conservation through active 

management). 

5. Природна забележителност – тази категория съответства на IUCN Category IV (Conservation of natural features) 

 



Идентификационен код Наименование на зоната Код на водно тяло
В съответствие с коя 

Директива на ЕС е 

Решение на Министерски 

съвет Обнародвано Заповед за обявяване

BG4ST500R049

BG4ST500R060

BG4ST500R058

BG4ST300R074

BG4ST500R052

BG4ME700R097

BG4ME700R101

BG4ME800R087

BG4ST200R075

BG4ST500R067

BG4ST500R059

BG4ST500R058

BG4ME700R093

BG4ME700R104

BG4ME700R094

BG4ME700R099

BG4ME700R096

BG4ME800R085

BG4ME700R100

BG4ME800R085

BG4ME700L009

BG4ST500L010

BG4ME900R078

BG4ME800R089

BG4ME900R079

BG4ST600R038

BG4ST600R037

BG4ST600R031

BG4ST600R033

BG4ST600R032

BG4ST500R045

BG4ST500R045

BG4ST500R045

BG4ST500R051

BG4ME900R081

BG4ME900R081

BG4ST600L007

BG4ME100R113

BG4ME700R101

BG4ME700R090

BG4ME600R106

BG4ME700R098

BG4ME700R102

BG4ME700R103

BG4ME500R107

BG4ME500R110

BG4ME500R111

BG4ME400R112

BG4ME700R105

BG4ME500R109

BG4ME200R115

BG4ME700R097

BG4ME700R099

BG4ME700R100

BG4ST200R077 Директива 79/409/ЕЕС за 

BG4ST200R076 Птиците

BG4ME400R112

ДВ бр. 107 от 18.12.2007г.

BG0002078 Славянка РМС № 122 от 02 март 2007 гДВ бр. 21 от 09.03.2007 г. РД-751/24.10.2008

BG0002076 Места  Директива 79/409/ЕЕС за 

Птиците

ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.  РД-764/28.10.2008

BG0000209 Пирин Директива 92/43/ЕЕС за 

Местообитанията и 

Директива 79/409/ЕЕС за 

Птиците

РМС № 122 от 02 март 2007 г

РМС №802 от 04.12.2007г

III.6 Защитени зони за опазване на дивите птици за басейна на река Места

ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.  РД-572/08.09.2008

BG0000495 Рила Директива 92/43/ЕЕС за 

Местообитанията и 

Директива 79/409/ЕЕС за 

Птиците

РМС № 122 от 02 март 2007 г



Идентификационен код Наименование на зоната Код на водното тяло В съответствие с коя Директива на ЕС е определена Решение на Министерски съвет Обнародвано Заповед за обявяване
BG4ST500R054
BG4ST500R061
BG4ST500R062
BG4ST300R074
BG4ST500R056
BG4ME700R091
BG4ME700R101
BG4ME800R087
BG4ST200R075
BG4ST500R067
BG4ST500R059
BG4ST500R058
BG4ME700R093
BG4ME700R104
BG4ME700R094
BG4ME700R099
BG4ME700R096
BG4ME700R100
BG4ME800R085
BG4ME700L009
BG4ST500L010
BG4ME900R007
BG4ME800R089
BG4ME900R079
BG4ST600R038
BG4ST600R037
BG4ST600R031
BG4ST600R033
BG4ST600R032
BG4ST500R045
BG4ME800R088
BG4ST500R051
BG4ME900R081
BG4ST600L007
BG4ST600L004
BG4ME100R113
BG4ME500R107
BG4ME400R112
BG4ME200R115

BG0000625 Изворо BG4ME800R084 Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията РМС №802 от 04.12.2007 г ДВ бр. 107 от 18.12.2007г.
BG0000626 Круше BG4ME800R087 Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията РМС №802 от 04.12.2007 г ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.

BG4ME900R080
BG4ME800R084
BG4ME700R091
BG4ME700R092
BG4ME700R101
BG4ME700R090
BG4ME700R098
BG4ME700R102
BG4ME700R103
BG4ME700R095
BG4ME700R105
BG4ME200R115
BG4ME100R113
BG4ME700R093
BG4ME700R097
BG4ME700R104
BG4ME700R094
BG4ME700R099
BG4ME700R096
BG4ME700R100
BG4ST200R077
BG4ST300R074
BG4ST200R076
BG4ST500R070
BG4ME500R111
BG4ME400R112
BG4ME500R109
BG4ME500R108
BG4ST200R075
BG4ST500R067
BG4ST200R076
BG4ME600R106
BG4ME700R098
BG4ME700R102
BG4ME500R110
BG4ME700R095
BG4DO900R116
BG4DO135R118
BG4DO135R121
BG4DO600R120
BG4DO600R122
BG4ME200R115
BG4ME200R114
BG4DO900R116
BG4DO900R117
BG4DO600R119

ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.

Таблица III.8 - Защитени зони за опазване на месстообитанията за басейна на река Места 

ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.

BG0000209 Пирин

BG0000495 Рила Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и Директива 79/409/ЕЕС за 
Птиците

РМС № 122 от 02 март 2007г

Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и Директива 79/409/ЕЕС за 
Птиците

РМС № 122 от 02 март 2007г

BG0000220 Долна Места Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията РМС №802 от 04.12.2007 г ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.

ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.

ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г.

BG0001021 Река Места

BG0001028 Среден Пирин - Алиботуш Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията РМС №802 от 04.12.2007 г

Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията РМС №802 от 04.12.2007 г

ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.BG0001030 Родопи - Западни Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията РМС 611 от 16.10.2007 г
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ІV. Мониторинг на водите в басейна на река Места 

 

1. Повърхностни води 

 

1.1. Програми за мониторинг на повърхностни води – контролен и оперативен 

мониторинг в поречие Места. 

 

1.1.1. Контролен мониторинг: 

 

Контролният мониторинг се провежда в продължение най-малко на една година в 

рамките на периода, за който се отнася съответния План за управление на речните 

басейни, като би следвало резултатите от мониторинга да се преразглеждат и използват в 

комбинация с процедурата за оценка на въздействията. За района на поречие Места 

действат девет пункта за контролен мониторинг категория “реки” и два пункта 

категория”езеро”. Програмата за контролен мониторинг се изпълнява поетапно в периода 

2007 – 2009г., като резултатите от него се анализират и използват за подготовката и 

разработването на настоящия План за управление на речните басейни през декември 

2009г. Тези програми ще подпомогнат оптимизирането на програмите за оперативен 

мониторинг в процеса на бъдещото управление на водите.  

 

Таблица IV.1 Контролен мониторинг - общ брой на мониторинговите пунктове за повърхностни 

води – категория “реки” и честота на мониториране за всеки елемент за качество в поречие Места. 

Списък на приоритетните вещества и специфични замърсители, които се мониторират. 

 

Река Езеро 
№ Категория Бр. 

пунктове 
Честота 

Бр. 

пунктове 
Честота 

 

 Биологични елементи за качество*     
1 Фитопланктон  - - 2 1 
2 Макрофити  9 1 2 1 

3 Фитобентос 9 1 2 1 
4 Дънни безгръбначни  9 1 2 1 
5 Риби  9 1 2 1 

 

Физикохимични елементи за 

качество 

    

 • Физикохимични показатели     

 I група     

1 pН 9 4 2 4 
2 Температура 9 4 2 4 
3 Неразтворени вещества 9 4 2 4 
4 Прозрачност (Диск на Секки) - - 2 4 
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5 Хлорофил А - - 2 4 
6 Електропроводимост 9 4 2 4 

7 Разтворен О2 9 4 2 4 
8 Наситеност с О2 9 4 2 4 
9 БПК 5 9 4 2 4 

10 ХПК 9 4 2 4 
11 Азот-амониев - N - NH4 9 4 2 4 
12 Азот нитратен - N- NO3 9 4 2 4 
13 Азот нитритен - N- NO2 9 4 2 4 

14 Ортофосфати - P- PO4 9 4 2 4 
15 Хлориди 9 4 2 4 
16 Сулфати 9 4 2 4 

 II група     
1 Азот общ 9 4 2 4 
2 Фосфор общ 9 4 2 4 

3 Калций 9 4 2 4 
4 Магнезий 9 4 2 4 
5 Обща твърдост 9 4 2 4 
6 Желязо общо 9 4 2 4 
7 Манган 9 4 2 4 
8 Калциево карбонатна твърдост 9 4 2 4 

9 Сероводород 9 4 2 4 
10 Общ органичен въглерод 9 4 2 4 

 • Приоритетни вещества **     
1 Alachlor 9 12 - - 
2 Anthracene 9 12 - - 
3 Atrazine 9 12 - - 
4 Benzene - 12 - - 

5 Brominated diphenylethers  - 12 - - 
6 Cadmium and its compounds 9 12 - - 
7 C10-13-chloroalkanes  - 12 - - 
8 Chlorfenvinphos 9 12 - - 
9 Chlorpyrifos 9 12 - - 

10 1,2-Dichloroethane - 12 - - 

11 Dichloromethane - 12 - - 
12 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) - 12 - - 
13 Diuron 9 12 - - 
14 Endosulfan - 12 - - 

14.1 (alpha-endosulfan) - -   
15 Fluoranthene  9 12 - - 
16 Hexachlorobenzene 9 12 - - 

17 Hexachlorobutadiene 9 12 - - 
18 Hexachlorocyclohexane 9 12 - - 

18.1 (gamma-isomer, Lindane) - -   
19 Isoproturon 9 12 - - 
20 Lead and its compounds 9 12 - - 
21 Mercury and its compounds 9 12 - - 

22 Naphthalene 9 12 - - 
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23 Nickel and its compounds 9 12 - - 
24 Nonylphenols 9 12 - - 

24.1 (4-(para)-nonylphenol) - -   
25 Octylphenols 9 12 - - 

25.1 (para-tert-octylphenol) - - - - 
26 Pentachlorobenzene - - - - 
27 Pentachlorophenol - - - - 
28 Polyaromatic hydrocarbons - - - - 

28.1 (Benzo(a)pyrene) - - - - 

28.2 (Benzo(b)fluoroanthene) - - - - 
28.3 (Benzo(g,h,i)perylene) - - - - 
28.4 (Benzo(k)fluoroanthene) - - - - 
28.5 (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) - - - - 
29 Simazine 9 12 - - 
30 Tributyltin compounds 9 12 - - 

30.1 (Tributyltin-cation) - - - - 
31 Trichlorobenzenes - - - - 

31.1 (1,2,4-Trichlorobenzene) - - - - 
32 Trichloromethane (Chloroform) - - - - 
33 Trifluralin 9 12 - - 

 • Специфични замърсители     

 I група - Органични вещества     
1 Феноли 9 4 - - 
2 Нефтопродукти  9 4 - - 

 II група - Тежки метали и металоиди     
1 Цинк   9 4 - - 
2 Мед  9 4 - - 
3 Хром  6 валентен  9 4 - - 
4 Хром  3 валентен  9 4 - - 
5 Арсен 9 4 - - 
6 Уран  (естествен) 9 4 - - 
7 Радий 9 4 - - 
8 Обща β радиоактивност 9 4 - - 

 III група - Други     
1 СПАВ анионактивни 9 4 - - 
2 Цианиди 9 4 - - 

 
Хидроморфологични елементи за 

качество**** 

    

1 • Непрекъснатост на реката 9 1 - - 
2 • Хидрологичен режим 9 12 - - 
3 • Морфологични условия 9 1 - - 
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1.1.2. Оперативен мониторинг в поречие Места: 

 

Основна цел на оперативния мониторинг е  да установи и следи състоянието на 

онези водни тела, които са определени при оценката на риска като тела в риск по 

отношение постигането на добро екологично състояние, както и да направи оценка на 

промените в състоянието на водните тела в риск, когато за тях са набелязани и приложени 

програми от мерки.  

Този мониторинг да следи само онези показатели, които са индикативни за 

повлияните елементи за качество (а не всички, както е при контролния мониторинг) и са 

най-чувствителни към конкретният натиск, на който са подложени съответните водни 

тела.  

Програмата за оперативен мониторинг може да бъде коригирана в периода на 

Плана за управление на речните басейни в случаите, когато информацията, която се 

получава в хода на изпълнението й показва, че въздействието върху дадено водно тяло се 

променя или е различно от очакваното. В случаите, когато резултатите показват, че 

въздействието не е значително или съответния антропогенен натиск е отстранен (в 

резултат на приложени програми от мерки или по други обективни причини) програмата 

за оперативен мониторинг може да бъде редуцирана като брой пунктове, обследвани 

показатели и честотата на анализите. Разширяването на програмите за оперативен 

мониторинг, при възникване на обективна необходимост за това, също е възможно. 

 

Оперативният мониторинг се провежда непрекъснато и с определена честота за 

периода на съответния план за управление на речните басейни. 



 

План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел IV 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

  

125 

Таблица IV.2 Оперативен мониторинг на повърхностни води категория “реки” и “езера” в 

поречие Места - общ брой на мониторинговите пунктове и честота на мониториране за всеки 

елемент за качество. Списък на приоритетните вещества и специфични замърсители, които ще 

бъдат мониторирани. 

 

Река Езеро 
№ Категория Бр. 

пунктове 
Честота 

Бр. 

пунктове 
Честота 

 

 Биологични елементи за качество*     

1 Фитопланктон  - - - - 

2 Макрофити  - 1 - - 
3 Фитобентос 3 1 - - 
4 Дънни безгръбначни  14 1 - - 
5 Риби  13 1 - - 

 

Физикохимични елементи за 

качество 

    

 • Физикохимични показатели     

 I група     
1.1 pН 14 4 - - 
2.1 Температура 14 4 - - 
3 Неразтворени вещества 14 4 - - 
4 Прозрачност (Диск на Секки) - - - - 
5 Хлорофил А - - - - 

6.1 Електропроводимост 14 4 - - 
7.1 Разтворен О2 14 4 - - 
8.1 Наситеност с О2 14 4 - - 
9.1 БПК 5 14 4 - - 
10 ХПК 14 4 - - 

11.1 Азот-амониев - N - NH4 14 4 - - 
12.1 Азот нитратен - N- NO3 14 4 - - 

13.1 Азот нитритен - N- NO2 14 4 - - 
14.1 Ортофосфати - P- PO4 14 4 - - 
15 Хлориди 14 4 - - 
16 Сулфати 14 4 - - 

 II група     
1 Азот общ 14 4 - - 

2 Фосфор общ 14 4 - - 
3 Калций 14 4 - - 
4 Магнезий 14 4 - - 
5 Обща твърдост 14 4 - - 
6 Желязо общо 14 4 - - 
7 Манган 14 4 - - 
8 Калциево карбонатна твърдост 14 4 - - 
9 Сероводород 14 4 - - 

10 Общ органичен въглерод 14 4 - - 

 • Приоритетни вещества     
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1 Alachlor 4 12 - - 
2 Anthracene 4 12 - - 

3 Atrazine 4 12 - - 
4 Benzene 4 12 - - 
5 Brominated diphenylethers - 12 - - 
6 Cadmium and its compounds 4 12 - - 
7 C10-13-chloroalkanes - 12 - - 
8 Chlorfenvinphos 4 12 - - 
9 Chlorpyrifos 4 12 - - 

10 1,2-Dichloroethane 4 12 - - 
11 Dichloromethane 4 12 - - 
12 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 4 12 - - 
13 Diuron 4 12 - - 
14 Endosulfan 4 12 - - 

14.1 (alpha-endosulfan)   - - 

15 Fluoranthene 4 12 - - 
16 Hexachlorobenzene 4 12 - - 
17 Hexachlorobutadiene 4 12 - - 
18 Hexachlorocyclohexane 4 12 - - 

18.1 (gamma-isomer, Lindane)     
19 Isoproturon 4 12 - - 

20 Lead and its compounds 4 12 1 12 
21 Mercury and its compounds 4 12 1 12 
22 Naphthalene 4 12 - - 
23 Nickel and its compounds 4 12 1 12 
24 Nonylphenols 4 12 - - 

24.1 (4-(para)-nonylphenol)     
25 Octylphenols 4 12 - - 

25.1 (para-tert-octylphenol)     
26 Pentachlorobenzene 4 12 - - 
27 Pentachlorophenol 4 12 - - 
28 Polyaromatic hydrocarbons 4 12 - - 

28.1 (Benzo(a)pyrene)     
28.2 (Benzo(b)fluoroanthene)     

28.3 (Benzo(g,h,i)perylene)     
28.4 (Benzo(k)fluoroanthene)     
28.5 (Indeno(1,2,3-cd)pyrene)     
29 Simazine 4 12 - - 
30 Tributyltin compounds 4 12 - - 

30.1 (Tributyltin-cation)     
31 Trichlorobenzenes 4 12 - - 

31.1 (1,2,4-Trichlorobenzene)     
32 Trichloromethane (Chloroform) 4 12 - - 
33 Trifluralin 4 12 - - 

 • Специфични замърсители     

 I група - Органични вещества     
1 Феноли 4 4 - - 
2 Нефтопродукти  4 4 - - 
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 II група - Тежки метали и металоиди     
1 Цинк   4 4 - - 
2 Мед  4 4 - - 
3 Хром  6 валентен  4 4 - - 
4 Хром  3 валентен  4 4 - - 
5 Арсен 4 4 - - 
6 Уран  (естествен) 2 4 - - 
7 Радий 2 4 - - 
8 Обща β радиоактивност 2 4 - - 

 III група - Други     
1 СПАВ анионактивни 4 4 - - 
2 Цианиди 4 4 - - 

 
Хидроморфологични елементи за 

качество 

    

1 • Непрекъснатост на реката - - - - 
2 • Хидрологичен режим 5 12 - - 

3 • Морфологични условия - - - - 

 

 

Основните физикохимични показатели, приоритетните вещества, специфичните 

замърсители и показателите за съответните хидроморфологични елементи и съответните 

биологични елементи за категория „реки” и категория „езера” , които са използвани от 

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район – Благоевград за поречие Места, за 

планиране на контролните и оперативни мониторингови програми са посочени съответно 

в Раздел ІV на Общата част на настоящия ПУРБ – Таблица ІV.2, Таблица ІV.3 , Таблица 

ІV.4, Таблица ІV.5 , Таблица ІV.6 и Таблица ІV.7. 

В тези приложения съответните показатели и/или елементи за качество са 

обозначени и със съответните условни кодове. Последните са използвани за по-голямо 

удобство при попълването на съответните таблици за пунктовете от контролния и 

оперативния мониторинг и означаването на показателите, които ще се мониторират в тях. 

 

1.1.3. Кратка информация относно някои допълнителни изисквания към 

мониторинга на повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване, 

съгласно чл.7 от РДВ. 

 

Повърхностните водни тела, определени по силата на чл.7 от ЕРДВ , които 

осигуряват над 100 м 
3 
дневно (като средна стойност) вода за питейно-битово 

водоснабдяване, съгласно Приложение IV(i) са защитени територии. В тези водни тела 

следва да се извършва мониторинг на всички зауствани приоритетни вещества и 

специфични вещества зауствани в значителни количества, които могат да засегнат 

състоянието на водните тела и които се контролират според разпоредбите на Директива 

75/440/ЕЕС за питейни води. За района на поречие Места няма случаи на заустване на 
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приоритетни и специфични вещества във водни обекти използвани за питейно-битово 

водоснабдяване. Това се потвърждава и от данните от извършваният през последните пет 

години (2004г. - 2008г.) мониторинг по Наредба № 12/2002 г /транспонирана от Директива 

75/440/ЕЕС/ за тези повърхностни води. По тази причина такъв вид мониторинг не е 

заложен от страна на БД ЗБР - Благоевград в програмите, предмет на настоящия План за 

упралвление. 

 

1.2. Мониторингови програми за повърхностни води – проучвателин 

мониторинг.  

 

При изготвянето на доклада по чл.8 от ЕРДВ за разработване на нови програми за 

мониторинг на повърхностни и подземни води за поречие Места не бяха разработени и 

изготвени програми за проучвателен мониторинг в ЗБР и в останалите райони за 

басейново управление в България. 
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Таблица IV.3. Програма за контролен мониторинг на повърхностни води, категория “реки” в поречие Места. 

 

Географски 

координати 
Елементи за качество 

Биологични елементи 

за качество
3 

Физикохимични елементи за 

качество
 

№
 п
о
 р
ед

 

 

Код на 

пункта 

 

 

В
и
д

 н
а
 п
у
н
к
т
а

 1
 

Наименование 

на пункта 

 

 

Х 

 

 

Y 

Код 

на 

водно

то 

тяло 

 

Т
и
п

 н
а
 в
о
д
н
о
т
о

 т
я
л
о

 2
 

Ф
и
т
о
п
л
а
н
к
т
о
н

 

М
а
к
р
о
ф
и
т
и

 

Ф
и
т
о
б
ен
т
о
с 

Д
ъ
н
н
и

 б
езг
р
ъ
б
в
а
ч
н
и

 

Р
и
б
и

 

Ф
и
зи
к
о
х
и
м
и
ч
н
и

 

п
о
к
а
за
т
ел
и

 
4

 

 П
р
и
о
р
и
т
ет
н
и

 в
ещ
ест
в
а

5
 

 С
п
ец
и
ф
и
ч
н
и

 за
м
ъ
р
си
т
ел
и

6
  

Х
и
д
р
о
м
о
р
ф
о
л
о
г
и
ч
н
и

 ел
ем
ен
т
и

7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
BG4ME00

497MS010 
R 

р. Черна Места над с. 

Черна Места 
42°03'19.0 23°43'45.1 

BG4ME9

00R078 
TR 30 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 
- - 1, 2, 3 

2 
BG4ME00

491MS020 
  

р. Места преди 

вливане на р. Изток 

(сп.Ген. Ковачев) 

41°53'07.9 23°34'17.0 
BG4ME9

00R080 
TR 32 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 
- - 1, 2, 3 

3 
BG4ME04

733MS030 
  

р. Места при Момина 

кула (мост за с. 

Буково) 

41°42'34.3 23°42'08.9 
BG4ME7

00R090 
TR 26 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 
- - 1, 2, 3 

4 
BG4ME00

043MS040 
Fcb 

р. Места при 

границата (след 

вливане на р. 

Мътница) 

41°30'05.2 23°53'32.9 
BG4ME1

00R113 
TR 26 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 

Всички 

приоритетни 

вещества 

съгласно 

Приложение 4 

І гр. - 1, 2, ІІ гр. -  

1, 2, 3 , 4, 5, 16, 

17, 18, ІІІ гр. - 1, 2 

1, 2, 3 
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5 
BG4ME00

481MS050 
  

р. Изток преди 

вливане в р.Места  
41°53'08.3 23°33'53.7 

BG4ME8

00R084 
TR 25 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 

1, 6, 9, 20, 23, 

33 

І гр. - 1, 2, ІІ гр. - 

1, 2, 3, 4, 5, ІІІ гр. 

- 1, 2 

1, 2, 3 

6 
BG4ME04

829MS060 
R 

р. Дамяница преди р. 

Бъндерица 
41°48'23.8 23°28'21.8 

BG4ME8

00R085 
TR 33 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 
- - 1, 2, 3 

7 
BG4ME00

461MS070 
  р. Канина преди устие 41°35'22.2 23°46'27.1 

BG4ME6

00R106 
TR 30 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 
- - 1, 2, 3 

8 
BG4ME00

044MS080 
  

р. Мътница под 

с.Петрелик 
41°29'44.7 23°51'58.6 

BG4ME4

00R112 
TR 24 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 
- - 1, 2, 3 

9 
BG4ME00

421MS090 
  

р. Сатовченска 

Бистрица преди устие 

(с.Боголин) 

41°32'22.8 23°57'07.7 
BG4ME2

00R115 
TR 27 - Х Х Х Х 

І и ІІ 

гр. 
- - 1, 2, 3 
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Таблица IV.4. Програма за контролен мониторинг на повърхностни води, категория “езеро” в поречие Места. 

 

Географски 

координати 
Елементи за качество 

Биологични елементи 

за качество
3 

Физикохимични елементи за 

качество
 

№
 п
о
 р
ед

 

 

Код на 

пункта 

 

 

В
и
д

 н
а
 п
у
н
к
т
а

 1
 

Наименование 

на пункта 

 

 

Х 

 

 

Y 

Код 

на 

водно

то 

тяло 

 

Т
и
п

 н
а
 в
о
д
н
о
т
о

 т
я
л
о

 2
 

Ф
и
т
о
п
л
а
н
к
т
о
н

 

М
а
к
р
о
ф
и
т
и

 

Ф
и
т
о
б
ен
т
о
с 

Д
ъ
н
н
и

 б
езг
р
ъ
б
в
а
ч
н
и

 

Р
и
б
и

*
 

Ф
и
зи
к
о
х
и
м
и
ч
н
и

 

п
о
к
а
за
т
ел
и

 

О
сн
о
в
н
и

6
 

 П
р
и
о
р
и
т
ет
н
и

 в
ещ
ест
в
а

7
 

 С
п
ец
и
ф
и
ч
н
и

 за
м
ъ
р
си
т
ел
и

8
  

Х
и
д
р
о
м
о
р
ф
о
л
о
г
и
ч
н
и

 ел
ем
ен
т
и

9
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
BG4ME49

491MS805 
P 

Реджепско 

(Скалишко) езеро 42°04'46.1 23°30'06.4 

BG4ME

600L008 
TL 31 Х Х Х Х Х І и ІІ гр. - - 2, 3 

2 
BG4ME47

382MS815 
Р Кременски езера 

41°42'14.4 23°31'33.6 

BG4ME

700L009 
TL 31 Х Х Х Х Х І и ІІ гр. - - 2, 3 
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Таблица IV.5. Програма за оперативен мониторинг на повърхностни води, категория “реки” в поречие Места. 

 

Географски 

координати 
Елементи за качество 

Биологични елементи 

за качество
3 

Физикохимични елементи за 

качество
 

№
 п
о
 р
ед

 

 

Код на 

пункта 

 

 

В
и
д

 н
а
 п
у
н
к
т
а

 1
 

Наименование 

на пункта 

 

 

Х 

 

 

Y 

Код 

на 

вод-

ното 

тяло 

 

Т
и
п

 н
а
 в
о
д
н
о
т
о

 т
я
л
о

 2
 

Ф
и
т
о
п
л
а
н
к
т
о
н

 

М
а
к
р
о
ф
и
т
и

 

Ф
и
т
о
б
ен
т
о
с 

Д
ъ
н
н
и

 б
езг
р
ъ
б
в
а
ч
н
и

 

   Р
и
б
и

 

Ф
и
зи
к
о
х
и
м
и
ч
н
и

 п
о
к
а
за
т
ел
и

 

О
сн
о
в
н
и

 4
 

  П
р
и
о
р
и
т
ет
н
и

 в
ещ
ест
в
а
 5

 

 С
п
ец
и
ф
и
ч
н
и

 за
м
ъ
р
си
т
ел
и

 6
  

Х
и
д
р
о
м
о
р
ф
о
л
о
г
и
ч
н
и

 ел
ем
ен
т
и

 7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
BG4ME004

95MS100 
 

р.Места след 

гр.Якоруда 
42°00'45.4 23°38'47.8 

BG4ME

900R080 
TR32 - - - Х - 

І гр. – 1, 2, 

6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 

14 

- - 2 

2 
BG4ME000

43MS110 
Fcb 

р.Места преди 

границата (след 

вливане на 

р.Мътница) 

41°30'05.2 23°53'32.9 
BG4ME

100R113 
TR26 - - Х Х Х І и ІІ гр. 

Всички 

приоритетни 

вещества 

съгласно 

Приложение 4 

І гр. - 1, 2, ІІ 

гр. - 1, 2, 3, 4, 

5, 16, 17, 18, 

ІІІ гр. - 1, 2 

2 

3 
BG4ME049

41MS120 
 

р.Белишка преди 

устие, с.Краище 
41°55'15.9 23°34'55.8 

BG4ME

900R082 
TR30 - - - Х - І и ІІ гр. - - - 

4 
BG4ME004

87MS130 
 

р.Изток след вливане 

на р.Бела, след завод 

Пиринхарт - гр.Разлог 

41°53'21.7 23°29'49.1 
BG4ME

800R084 
TR25 - - - Х - 

І гр. – 1, 2, 

6, 7, 8, 9 
- - - 
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5 
BG4ME004

81MS140 
 

р.Изток преди вливане 

в р.Места 
41°53'08.3 23°33'53.7 

BG4ME

800R084 
TR25 - - Х Х - І и ІІ гр.* 

1, 6, 9, 20, 23, 

33 

І гр. - 1, 2, ІІ 

гр. - 1, 2, 3, 4, 

5, ІІІ гр. - 1, 2 

2 

6 
BG4ME004

88MS150 
 

р.Бела (Разложка) след 

гр.Разлог, преди 

устие, преди завод 

Пиринхарт - гр.Разлог 

41°53'29.5 23°29'19.8 
BG4ME

800R087 
TR32 - - - Х - 

І гр. – 1, 2, 

6, 7, 8, 9 
- - - 

7 
BG4ME048

21MS160 
 

р.Глазне преди 

вливане в р.Изток 
41°53'35.2 23°32'11.6 

BG4ME

800R086 
TR30 - - - Х - І и ІІ гр. 6, 20, 23 

І гр. - 1, 2, ІІ 

гр. - 1, 2, 3, 4, 

5, ІІІ гр. - 1, 2 

- 

8 
BG4ME004

78MS170 
 

р.Златарица преди 

устие 
41°50'39.1 23°36'45.1 

BG4ME

700R086 
TR32 - - - Х - І и ІІ гр. - 

ІІ гр. -  16, 

17, 18 
2 

9 
BG4ME047

61MS180 
 

р.Добринишка 

(Дисилица) след 

с.Добринище, преди 

устие 

41°49'40.4 23°37'03.0 
BG4ME

700R093 
TR30 - - - Х - І и ІІ гр. - - - 

10 
BG4ME473

81MS190 
 

р.Ретидже преди 

изпускателя на 

последната ВЕЦ 

41°45'26.9 23°39'52.2 
BG4ME

700R097 
TR30 - - - Х Х І и ІІ гр. - - - 

11 
BG4ME047

21MS300 
 

р.Туфча преди 

вливане в р.Места 
41°37'24.5 23°44'21.4 

BG4ME

700R105 
TR27 - - - Х - І и ІІ гр. - - - 

12 
BG4ME004

61MS310 
 р. Канина преди устие 41°35'22.2 23°46'27.1 

BG4ME

600R106 
TR30 - - - Х Х І и ІІ гр. - - 2 

13 
BG4ME045

69MS320 
 

р.Неврокопска след 

ГК на Гоце Делчев 
41°34'33.6 23°45'54.5 

BG4ME

500R109 
TR27 - - Х Х - І и ІІ гр.* 

1, 6, 9, 20, 23, 

33 

І гр. - 1, 2, ІІ 

гр. - 1, 2, 3, 4, 

5, ІІІ гр. - 1, 2 

- 

14 
BG4ME004

21MS330 
 

р.Сатовчанска 

Бистрица преди устие 

(с. Боголин) 

41°32'22.8 23°57'07.7 
BG4ME

200R115 
TR27 - - - Х - І и ІІ гр. - - - 
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1.3 Резултати от програмите за контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностни води категория “реки” в поречие Места. 

 

Оценката на водните тела категория “реки” в поречие Места по данни от 

програмите за контролен и оперативен мониторинг е направена въз основа на сравняване 

на получените усреднени концентрации на различните замърсители със определените 

стойности за всяко състояние по избраната класификационна система, описана в Раздел ІІ 

на Общата част на ПУРБ. 

Съгласно тази оценка от 38 водни тела категория “реки” в поречие Места : 

- в много добро състояние – няма водни тела; 

- в добро състояние – 13 водни тела; 

- в умерено състояние – 7 водни тела; 

- в незадоволително състояние – 1 водно тяло; 

- в лошо състояние – 2 водни тела; 

- без данни от провеждан мониторинг – 15 водни тела. 

 

Основните проблеми и причини голяма част от телата да не достигат добро 

състояние са несъответствията и превишенията на нормите по показателите амониев азот, 

нитритен азот, фосфати и общ фосфор.  

 

Таблица IV.6. Оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория “река” в 

поречие Места. 

 

N по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описание 

на типа 
Код EU_CD Име на водното тяло 

Оценка на 

риска 

1 TR31 020111 BG4ME900R078 

Река Черна Места от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

добро състояние 

2 TR31 020111 BG4ME900R079 

Река Бяла Места от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

добро състояние 

3 TR33 021111 BG4ME900R080 

Река Места в участъка от 

вливането на притоците й 

Бяла и Черна Места, до 

вливането на река Изток. 

В риск - 

нитритен азот 

умерено 

състояние 

4 TR31 020111 BG4ME900R081 

Река Белишка с левия й 

приток река Вотръчка от 

изворите до вливането им 

добро състояние 
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N по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описание 

на типа 
Код EU_CD Име на водното тяло 

Оценка на 

риска 

5 TR31 020111 BG4ME900R082 

Река Белишка от вливането 

на река Вотръчка до 

вливането й в река Места. 

В риск-нитритен 

азот и общ 

фосфор 

умерено 

състояние 

6 TR33 021111 BG4ME900R083 

Река Бабешка от изворите 

до вливането й в река 

Места. 
няма данни 

7 TR26 011101 BG4ME800R084 
Река Изток от изворите до 

вливането й в река Места. 

В риск-нитритен 

азот, общ фосфор 

и неразтворени 

вещества. 

умерено 

състояние 

8 TR33 021111 BG4ME800R087 
Бела река от изворите до 

вливането й в река Изток. 

В риск - 

нитритен азот и 

неразтворени 

вещества 

умерено 

състояние 

9 TR33 021111 BG4ME800R088 

Река Седрач (Бачевска) от 

изворите до вливането й в 

река Изток. 

няма данни 

10 TR33 021111 BG4ME800R089 

Река Драглишка от 

изворите до вливането й в 

река Изток. 

няма данни 

11 TR34 030111 BG4ME800R085 

Река Глазне (Дeмяница) с 

левия си приток река 

Бъндерица от изворите до 

вливането им 

добро състояние 

12 TR31 020111 BG4ME800R086 

Река Глазне от вливането на 

река Бъндерица до 

вливането й в река Изток. 

в риск –амониев 

азот,нитритен 

азот, фосфати, 

общ фосфор и 

неразтворени 

вещества 

(еднократно 

превишение по 

Cr VI). 

лошо състояние 

13 TR27 011110 BG4ME700R090 

Река Места от вливането на 

река Изток до вливането на 

река Рибновска. 

В риск - 

нитритен азот и 

неразторени 

вещества 

умерено 

състояние 
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N по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описание 

на типа 
Код EU_CD Име на водното тяло 

Оценка на 

риска 

14 TR31 020111 BG4ME700R091 

Река Ръждавица от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

няма данни 

15 TR33 021111 BG4ME700R092 

Река Златарица от изворите 

до вливането й  в река 

Места. 

В риск –

нитритен азот, 

фосфати и общ 

фосфор 

незадоволително 

състояние 

16 TR31 020111 BG4ME700R093 

Река Добринишка 

(Дисилица) от изворите до 

вливането й в река Места. 

В риск – 

нитритен азот и 

фосфати 

умерено 

състояние 

17 TR31 020111 BG4ME700R094 

Река Безбожка от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

няма данни 

18 TR33 021111 BG4ME700R095 

Река Мътеница (Матан 

дере) от изворите до 

вливането й в река Места. 

няма данни 

19 TR34 030111 BG4ME700R096 

Река Ретиже от изворите до 

водохващането на  ВЕЦ 

“Ретиже–1” на кота 1635 м. 

добро състояние 

20 TR31 020111 BG4ME700R097 

Река Ретиже от 

водохващането на  ВЕЦ 

“Ретиже–1” на кота 1635м 

до вливането й в река 

Места. 

добро състояние 

21 TR31 020111 BG4ME700R098 

Река Градинишка 

(Осеновска) от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни 

22 TR31 020111 BG4ME700R099 

Река Лъкенска (Кременска) 

от изворите до вливането й 

в река Места. 
няма данни 

23 TR31 020111 BG4ME700R100 

Река Каменица от изворите 

до вливането й в река 

Места. 
няма данни 

24 TR31 020111 BG4ME700R101 
Река Костена от изворите до 

вливането й в река Места. 
няма данни 

25 TR31 020111 BG4ME700R102 

Река Рибновска  от изворите 

до вливането й в река 

Места. 
няма данни 

26 TR27 011110 BG4ME700R103 

Река Места от вливането на 

река Рибновска до 

вливането на река Канина. 
добро състояние 



 

План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел IV 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

  

137 

N по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описание 

на типа 
Код EU_CD Име на водното тяло 

Оценка на 

риска 

27 TR31 020111 BG4ME700R104 
Река Туфча от изворите до 

края на с.Брезница. 
добро състояние 

28 TR28 011111 BG4ME700R105 

Река Туфча от село 

Брезница до вливането си в 

река Места. 

В риск –

нитритен азот 

умерено 

състояние 

29 TR31 020111 BG4ME600R106 

Река Канина с десния си 

приток река Вищерица от 

изворите до вливането й в 

река Места. 

добро състояние 

30 TR27 011110 BG4ME500R107 

Река Места от вливането на 

река Канина до вливане на 

река Мътница. 

добро състояние 

31 TR33 021111 BG4ME500R108 

Река Неврокопска 

(Тупувишка) от изворите до 

вливането на левия й 

приток  река Добротинска. 

няма данни 

32 TR28 011111 BG4ME500R109 

Река Неврокопска 

(Тупувишка) от вливането 

на река Добротинска до 

вливането й в река Места. 

В риск –

разтворен 

кислород, 

наситеност с 

кислород, БПК, 

ХПК, 

неразтворени 

вещества, 

амониев азот, 

нитритен азот, 

фосфати, общ 

фосфор, манган. 

лошо състояние 

33 TR31 020111 BG4ME500R110 

Река Дъбнишка от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

няма данни 

34 TR26 011101 BG4ME500R111 

Река Топлика от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

няма данни 

35 TR25 011011 BG4ME400R112 

Река Мътница от изворите 

до вливането й в река 

Места. 

добро състояние 

36 TR27 011110 BG4ME100R113 
Река Места от вливането на 

река Мътница до границата. 

добро състояние 

(еднократно 

превишение по 

нитритен азот и 

неразтворени 

вещества) 
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N по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описание 

на типа 
Код EU_CD Име на водното тяло 

Оценка на 

риска 

37 TR31 020111 BG4ME200R114 

Река Сатовчанска Бистрица 

от изворите до вливането на 

десния й приток река 

Дяволски дол. 

няма данни 

38 TR28 011111 BG4ME200R115 

Река Сатовчанска Бистрица 

от вливането на река 

Дяволски дол до вливането 

й в река Места. 

добро състояние 

 

 

 

Забележка:  За оценка на състоянието е използвана пет степенната скала,  

показана на Таблица 10 от т. 3.1.2.2., от Раздел 2  

със следните цветни кодове за оценка на състоянието 

 

 

   Много добро състояние 

     
   Добро състояние  

     
   Умерено  (средно) състояние 

     
   Незадоволително състояние 

     
   Лошо състояние  
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1.4 Резултати от програмите за контролен мониторинг на повърхностни 

води категория “езеро” в поречие Места. 

 

В програмите за контролен мониторинг на повърхностни води кагетория “езеро” в 

поречие Места попадат две водни тела - Планински езера - група Южна Рила и Планински 

езера - група Източен Пирин. Поради изключително трудно достъпния им характер тези 

високопланински езера не бяха пробонабрани и оценка на тяхното състояние беше 

направена по експертен способ. Те бяха оценени като водни тела в много добро 

състояние.Резултатите са дадени в Таблица IV .7. 

 

Таблица IV.7. Оценка на състоянието на повърхностни ВТ категория “езеро” за 

поречие Места. 

 

№ 

по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описание 

на типа 
Код EU_CD 

Описание на 

водното тяло 

Надморска 

височина, м 

Оценка на   

състоянието 

/потенциала 

  Норми над 800 м надморска височина - пъстървови води 
Добро състояние/ 

потенциал 

  Норми под 800 м надморска височина- шаранови води 
Добро състояние/ 

потенциал 

 

9. TE32 030020 BG4ME600L008 

Планински езера 

- група Южна 

Рила 

над 1200 
Мн. добро 

състояние 

13. TE32 030020 BG4МЕ700L009 

Планински езера 

- група Източен 

Пирин 

Над 1200 
Мн. добро 

състояние 

 
Забележка:  За оценка на състоянието е използвана следната пет степенната скала  

със следните цветни кодове. 

 

 

     Много добро състояние/потенциал 
   
     Добро състояние/потенциал 
   
    Умерено състояние/потенциал 
   
    Незадоволително състояние/потенциал 
   
    Лошо състояние/ потенциал 
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2. Мониторинг на подземните води в поречие Места. 

 

2.1. Програма химическо състояние на подземни води в поречие Места. 

 

2.1.1 Контролен мониторинг на химичното състояние. 

 

Общия брой на подземните водни тела, които са идентифицирани в поречие Места 

е 15. Те са дадени в Таблица IV.8 

 

Таблица IV.8.  Подземни  водни тела по поречието на река Места 

 

Номер Слой 
Стар 

код 
Нов код Име 

1 BG142 BG4G000000Q008 Порови води в кватернер - Разлог 

2 BG143 BG4G000000Q009 Порови води в кватернер - Гоце Делчев 

3 

Кватер- 

нер  

BG146 
BG4G000QNPg010 

Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - 

Доспат 

     

4 BG142 BG4G000000N016 Порови води в неоген - Разлог 

5 
неоген 

BG143 BG4G000000N017 Порови води в неоген - Гоце Делчев 

     

6 няма BG4G00000Pg038 
Порови води в палеогенски седиментен 

комплекс 

7 

палео- 

ген 
няма BG4G00000Pg018 

Пукнатинни води в Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен хоризонт 

     

8 BG159 BG4G0PzC2Pg019 

Пукнатинни води в Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, Безбожки, Игралишки, 

Кресненски плутони 

9 няма BG4G00000C2020 
Пукнатинни води в Барутин-буйновски 

интрузив, Долнодряновски плутон 

10 BG160 BG4G000PzC2021 
Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

11 няма BG4G000PtPz024 
Пукнатинни води в Рило-пирински 

метаморфити 

12 

Пукна- 

тинни 

няма BG4G000PtPz026 

Пукнатинни води в Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, шисти, мрамори, 

амфиболити 

     

13 няма BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

14 BG161 BG4G0000Pt3031 Разложки карстов басейн 

15 

карст 

BG163 BG4G0000Pt1036 Гоцеделчевски карстов басейн 

 

В програмите за мониторинг на химичното състояние в поречие Места са 

включени 9 броя подземни водни тела. 
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Общия брой на пунктовете за мониторинг на химическото състояние в поречие 

Места е 10. 

В програмите за мониторинг на химичното състояние на подземни води в поречие 

Места са включени 3 бр. пункта, които едновременно са и водовземни съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване. 

Параметрите за качествените елементи са подбрани така, че да са достатъчно 

показателни, за да осигурят ясна представа за химическия статус на подземните води. 

- включени са основни показатели, които са определени съгласно РДВ 

(разтворен кислород, рН, електропроводимост, нитрати, амоний, хлориди, сулфати); 

- включени са допълнителни параметри, свързани с определянето на  

специфични дейности в района и с въздействието върху подземните води. 

 

Всички наблюдавани основни параметри на химичното състояние са  

дадени в Таблица IV.8  на Раздел ІV в Общата част на ПУРБ на БД ЗБР – 

Благоевград. 

 

Всички наблюдавани специфични параметри на химичното състояние са  

дадени в Таблица IV.9  на Раздел ІV в Общата част на ПУРБ на БД ЗБР – 

Благоевград. 

 

 Методологията/критериите, използвани за избор на мониторингови 

пунктове  са описани в Общата част на ПУРБ на БД ЗБР – Благоевград. 

 

За  5 броя подземни водни тела, разположени в 4 водоносни хоризонта, посочени 

в Таблица IV.9 не се предвижда мониторинг в обхвата на програмите, които са предмет на 

настоящия План за управление по следните причини:  

 

 1. Те са намират в изключително трудно достъпни високопланински райони. 

Повечето от тях са пукнатинни, слабоводообилни, с малки естествени ресурси. Върху 

тяхната площ почти липсват населени места и не се наблюдава никаква антропогенна 

дейност / в това число и липса на водоползвания от телата/, която да повлияе върху 

тяхното количествено и химично състояние.   

2. В предложените програми за химичен мониторинг присъстват пунктове за 

мониторинг в други подземни водни тела, сходни по произход и състав като 

горепосочените в таблицата, информацията от които може да бъде представителна и да се 

съотнесе за състоянието на тези групи тела, в които за шест-годишния период на 

настоящия План за управление няма да се провежда мониторинг. 
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Таблица IV.9. Подземни водни тела в поречие Места, за които не са предвидени програми за 

контролен мониторинг на химичното състояние. 

 

Слой Стар код Нов код Име 

Кватернер BG146 BG4G000QNPg010 Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - Доспат 

Палеоген няма BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

Пукнатинни няма BG4G00000C2020 
Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 

Долнодряновски плутон 

 няма BG4G000PtPz026 
Пукнатинни води в Западно-родопски метаморфити 

- гнайси, шисти, мрамори, амфиболити 

Карстови 

(Pt-Cr) 
BG132 BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

 

 

2.1.2. Програма за оперативен мониторинг 

 

При анализа на оценката на риска на подземните водни тела в поречие Места нито 

едно подземно водно тяло не беше обявено в риск да не достигне поставените екологични 

цели, по отношение на химичното състояние. По тази причина БД ЗБР – Благоевград 

няма разработени програми и не провежда оперативен мониторинг  /мониторинг на 

химичното състояние/ на нито едно подземно водно тяло в поречие Места.   

Критериите за избор на пунктове от мрежата за оперативен мониторинг на 

химичното състояние на подземните води са дадени в Общата част на раздел ІV на ПУРБ. 
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Таблица IV.10.  Контролен мониторинг на химично състояние на подземните води за района на поречие Места. 
 

Елементи за качество 

Физико-химични 

показатели  

Специфични замърсители 

№ 

по 

ред 

Наименование на пункта  Код на пункта Код на  ПВТ  
Географски 

координати  

Тип на 

пункта  

  

Дълбо - 

чина на 

пункта 

Основни 

І група 

Допълни 

- телни  

ІІ група 

Тежки метали 

I група 

Органични 

вещества II 

група 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* 

  Слой 1 - Кватернер           

1 

Кладенец ДП"Строителство и 

възстановяване", 

град Разлог, общ. Разлог, обл. 

Благоевград 

 

BG4G000000QMP075 BG4G000000Q008 41°53'13.2 23°29'24.9 IW 30 Х 2y Х 2y 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 
(4, 23, 24, 25) 1у 

2 

Кладенец "Български 

копчета",  

град Хаджидимово, общ. 

Хаджидимово,  

обл. Благоевград 

 

BG4G000000QMP076 BG4G000000Q009 41°31'09.5 23°51'11.4 IW 11 Х 4y Х 4y 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 
(4, 23, 24, 25) 1у 

3 

Кладенец ПС-ПБВ 

за село Копривлен, общ. 

Хаджидимово, 

обл. Благоевград, "ВиК 

Благоевград"ООД, 

район Гоце Делчев 

 

BG4G000000QMP077 BG4G000000Q009 41°33'33.8 23°48'59.0 DW 21 Х 4y Х 4y 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 
(4, 23, 24, 25) 1у 

4 

Кладенец 

"БДЖ - гара Кочериново", 

град Кочериново, 

общ. Бобошево, 

обл. Кюстендил 

 

BG4G000000QMP086 BG4G000000Q004 42°05'10.0" 23°03'22" IW 15 Х 4y Х 4y 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 
(4, 23, 24, 25) 1у 
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Слой 2 - Неоген 

 

          

5 

Сондаж "Балканстрой" АД, 

град Разлог, общ. Разлог, обл. 

Благоевград 
BG4G000000NMP082 BG4G000000N016 41°53'18.4 23°28'55.4 IW 32 Х 2y Х 2y 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 0 

6 

Кладенец "Вента" ООД, село 

Копривлен, общ. Гоце 

Делчев, обл. Благоевград 
BG4G000000NMP083 BG4G000000N017 41°31'01.8 23°47'58.5 IW 50 Х 2y Х 2y 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 0 

  
 

Слой 5 – Карстови води 

 

          

7 
Извор "Язо", град Разлог, 

общ. Разлог, обл. Благоевград BG4G000T2T3MP044 BG4G000T2T3031 41°51'20.2" 23°25'37.4 DW 0 Х 2y Х 2y 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 
(4, 23, 24, 25) 1у 

8 

Извор "Петрово", село 

Петрово, общ. Благоевград, 

обл. Благоевград 
BG4G0000Pt1MP049 BG4G0000Pt1036 41 24 58,8 23 32 59,9 DW 0 Х 2y Х 2y 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 
0 

  
 

Слой 4 - Пукнатинни води 

 

          

9 
Сондаж, гр. Якоруда, общ. 

Якоруда, обл. Благоевград BG4G000PzC2MP057 BG4G000PzC2021 42°00'05.0 23°38'33.0 IW 0 Х 4y Х 4y 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 
(4, 23, 24, 25) 1у 

10 
Извор в с. Буково, общ. Гоце 

Делчев, обл. Благоевград BG4G000000PgMP02 BG4G00000Pg018 41°42'47.4" 23°43'34.3 DW 0 Х 2y Х 2y 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9) 1у 0 

 

 



 

План за  управление на речния басейн на река Места                                                                     Раздел IV 

 

 

 Басейнова дирекция Западнобеломорски район  

  

145 

Параметрите на мониторинга на химичното състояние са следните:  

 

1.Физикохимични показатели са разделени в 2 групи: 

� І група - основни физико-химични показатели – които се наблюдават във 

всички подземни водни тела; 

� ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – които се наблюдават 

само във водни тела, в които в отделни пунктове е установена повишена концентрация на 

желязо, манган, фосфати и нитрити; 

2. Специфични замърсители, които се наблюдават в зависимост от вида и 

характера на човешките дейности в обсега на водното тяло и опасността от тях непряко да 

бъдат отведени замърсители в подземните води, в т.ч.: 

� І група – метали и металоиди 

� ІІ група – органични вещества 

 

2.2. Програма за мониторинг на количественото състояние на подземните води 

(мрежа за мониторинг на ниво/дебит на подземните води) в поречие Места. 

 

Общия брой на пунктовете за мониторинг на количественото състояние на 

подземни води в поречие Места  са 7 пункта. 

В програмите за мониторинг на количествено състояние в поречие Места са 

включени 7 броя подземни водни тела. 

В програмите за мониторинг на количественото състояние на подземни води в 

поречие Места  са включени 2 бр. пункта, които едновременно са и водовземни 

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

Методологията/критериите, използвани за избор на мониторингови пунктове за 

количествен мониторинг на подземни води  е дадена в Общата част на Раздел ІV на ПУРБ.  

Мрежата включва достатъчно представителни пунктове за мониторинг за оценка на 

нивото на подземните води във всяко подземно водно тяло или група от тела. 

Водните нива се измерват със стандартизирани уреди – нивомери; 

Наблюдението на дебита на изворите се извършва чрез стандартизирани уреди: 

хидрометрично витло и по обемен начин; 

Честотата в програмите за мониторинг на количественото състояние  е различна за 

различните видове подземни водни тела.  Принципите на избор за честота за мониторинг  

са съобразени с изискванията на Приложение V на ЕРДВ и са дадени в Общата част на 

Раздел ІV на ПУРБ . 
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За 6 броя подземни водни тела, разположени в  4 водоносни хоризонта, посочени в 

Таблица IV.11  , не се провежда мониторинг на количественото състояние. 

 

Таблица IV.11. Подземни водни тела в поречие Места, в които не се провежда мониторинг на 

количественото сътояние. 

 

Слой Код на водното тяло Име 

Кватернер BG4G000QNPg010 Порови води в Кватернер-Неоген-Палеоген - Доспат 

BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

Палеоген 

BG4G00000Pg018 
Пукнатинни води в Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 

BG4G00000C2020 
Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 

Долнодряновски плутон 
Пукнатини 

BG4G000PtPz026 
Пукнатинни води в Западно-родопски метаморфити - 

гнайси, шисти, мрамори, амфиболити 

Карстови 

(Pt-Cr) 
BG4G0000Pt1030 Сатовчански карстов басейн 

 

 

За тяло BG4G000QNPg010 – Порови води в Кватернер – Неоген- Палеоген – 

Доспат няма достатъчна информация за изградени съоръжения, в които да се осъществява 

мониторинг на количественото състояние. 

Останалите 5 подземни водни тела, в по-горе посочената таблица, са намират в 

изключително трудно достъпни високопланински райони. Повечето от тях са пукнатинни, 

слабоводообилни, с малки естествени ресурси. Върху тяхната площ почти липсват 

населени места и не се наблюдава никаква антропогенна дейност (в това число и липса на 

значими водовземания от телата), която да повлияе върху тяхното количествено и 

химично състояние.   

В разработените програми за количествен и химичен мониторинг присъстват 

пунктове за мониторинг в други подземни водни тела, сходни по произход и състав като 

горепосочените в таблицата, информацията от които може да бъде представителна и да се 

съотнесе за състоянието на тези групи тела, в които за шест-годишния период на 

настоящия План за управление няма да се провежда мониторинг. 
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Таблица IV.12. Програми за мониторинг на количественото състояние на подземните води  

в поречие Места. 

 

Географски координати 
Дълбочина на 

пункта 

Елемент за наблюдение 

и честота 

№
 п
о

 р
ед

 

Наименование на 

пункта 
Код на пункта Код на ПВТ 

N Е м водно ниво дебит 

  Слой 1 -Кватернер         
  

    

1 

Кладенец, 

НИМХ, 

село Баня, 

общ. Разлог, 

обл. Благоевград 

BG4G000000QMP029 BG4G000000Q008 41°52'54.0 23°31'21.0 4 Х
4y

  

2 

Кладенец, 

НИМХ, 

село Гърмен, 

общ. Гърмен, 

обл. Благоевград 

BG4G000000QMP030 BG4G000000Q009 41°35'44.4" 23°48'33.9" 3,2 Х
4y

  

 Слой 2 - Неоген Слой 2 - Неоген       

3 

Сондаж, 

"Балканстрой" АД, 

град Разлог, 

общ. Разлог, 

обл. Благоевград 

BG4G000000NMP038 BG4G000000N016 41°53'18.4 23°28'55.4 32 Х
2y

  

4 

Кладенец, 

"Вента" ООД, 

село Копривлен, 

общ. Гоце Делчев, 

обл. Благоевград 

BG4G000000NMP039 BG4G000000N017 41°59'33.8 23°00'55.4 50 Х
2y
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Слой 5 – Карстови 

води 
       

5 

Извор "Язо", 

град Разлог, 

общ. Разлог, 

обл. Благоевград 

BG4G0000Pt1MP044 BG4G0000Pt1031
 DW

 41°51'20.2" 23°25'37.4"   Х
12y

 

6 

Извор "Петрово", 

село Петрово, 

общ. Благоевград, 

обл. Благоевград 

BG4G0000Pt1MP049 BG4G0000Pt1036
 DW

 41°24'58.8" 23°32'59.9"   Х
12y

 

 
Слой 4 -Пукнатинни 

води 
       

7 

Сондаж, 

гр. Якоруда, 

общ. Якоруда, 

обл. Благоевград 

BG4G000PzC2MP057 BG4G000PzC2021 42°00'05.0 23°38'33.0 60  Х
12y

 

 

Легенда: 

  1. Със символ TR 
са означени трансграничните  водни тела 

2.Със символ DW
 са означени водните тела, които се използват за питейно–битово водоснабдяване 

3. С  Х  е означен съответния  вид на наблюдение. 

4. Честота на мониторинга: 
2y 

- 2 пъти годишно 
4y 

 - 4 пъти годишнo. – 
12у

 – 12 пъти годишно 
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2.3. Резултати от мониторинговите програми за  подземни води в поречие 

Места – контролен (химичен)  и количествен мониторинг. 

 

Програмите за мониторинг на подземни води –  контролен (химичен) и 

количествен мониторинг на подземни води започна през месец януари 2008 г.  

Голям проблем е липсата на измервани параметри на количественото състояние, 

които са задължителни за количествения мониторинг. Една от причините е, че някои от 

пунктовете за мониторинг съвпадат с пунктове за количествени измервания на други 

институции (НИМХ) и данните за тези измервания не са предоставени към момента на 

изготвянето на този ПУРБ в БД ЗБР – Благоевград. Дори при наличието на пълния набор 

от данни и числа от измервания, заложени в програмите за количествен мониторинг на 

подземните водни тела, в повечето от случаите тези данни едва сега слагат началото на 

едни поредици от данни, но те все още са крайно недостатъчни, за да може да бъдат 

проследени и оценени някакви трайни тенденции за количественото състояние на 

подземните води. Това води до невъзможност към настоящия момент да бъдат направени 

категорични изводи за оценка на количественото състояние на подземните водните тела 

по данни от новите програми за мониторинг.  

Оценката на химичното и количественото състояние на подземните водни тела в 

поречие Места по данни от новите програми за мониторинг към настоящия момент – 

месец декември 2008 г. е направена, като са обобщени и сравнени резултатите от 

програмите за мониторинг със използваните при оценка на натиска и антропогенното 

въздействие подходи. 

За оценка на химичното състояние на подземните водни тела е използвана  

методика, представена в Раздел II  на Общата част от настоящия ПУРБ;  

 

Таблица IV.13.  Оценка на химичното състояние на подземните водни тела в поречие 

Места по данни от програмите за мониторинг. 

 

№ 

по 

 ред 

Наименование на водното 

тяло 
Код на водното тяло Резултати от мониторинг 

Оценка на 

химично 

състояние 

1 
Порови води в кватернер - 

Разлог 
BG4G00000Q008 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 
Добро 

2 
Порови води в кватернер - 

Гоце Делчев 
BG4G000000Q009 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 

Добро 

3 
Порови води в кватернер-

неоген-палеоген - Доспат 
BG4G000QNPg010 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро 
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№ 

по 

 ред 

Наименование на водното 

тяло 
Код на водното тяло Резултати от мониторинг 

Оценка на 

химично 

състояние 

4 
Порови води в неоген - 

Разлог 
BG4G000000N016 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 
Добро 

5 
Порови води в неоген - Гоце 

Делчев 
BG4G000000N017 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 

Добро 

6 
Порови води в палеогенски 

седиментен комплекс 
BG4G00000Pg038 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро 

7 

Пукнатинни води в 

Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 

BG4G00000Pg018 
Единични превишения по  

нитрати,фосфати 
Добро 

8 

Пукнатинни води в 

Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, 

Безбожки, Игралишки, 

Кресненски плутони 

BG4G0PzC2Pg019 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 
Добро 

9 

Пукнатинни води в Барутин-

буйновски интрузив, 

Долнодряновски плутон 

BG4G00000C2020 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро 

10 

Пукнатинни води в 

Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

BG4G000PzC2021 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 
Добро 

11 
Пукнатинни води в Рило-

пирински метаморфити 
BG4G000PtPz024 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 
Добро 

12 

Пукнатинни води в Западно-

родопски метаморфити - 

гнайси, шисти, мрамори, 

амфиболити 

BG4G000PtPz026 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро 

13 
Карстови води в 

Сатовчански карстов басейн 
BG4G0000Pt1030 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 
Добро 

14 
Карстови води в Разложки 

карстов басейн 
BG4G000T2T3031 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 

Добро 

15 

Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов 

басейн 

BG4G0000Pt1036 

Няма превишения на 

концентрациите на 

замърсителите 

Добро 

 

За оценка на количественото състояние на подземните водни тела, поради липса на 

достатъчно данни и налична и одобрена методика за оценка, е използвано направеното 

към настоящия момент сравнение по актуални данни между водоползването за всяко тяло 

и неговите естествени ресурси.  
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Таблица IV.14 . Оценка на количественото състояние на подземните води в поречие 

Места по дадни от програмите за мониторинг. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

водното тяло 

Код на водното 

тяло 
Резултати от мониторинг 

Оценка на 

количествено

то състояние 

1 
Порови води в кватернер - 

Разлог 
BG4G00000Q008 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

2 
Порови води в кватернер - 

Гоце Делчев 
BG4G000000Q009 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

3 
Порови води в кватернер-

неоген-палеоген - Доспат 
BG4G000QNPg010 

Няма пунткове за мониторинг - не 

се докладва 
Добро 

4 
Порови води в неоген - 

Разлог 
BG4G000000N016 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

5 
Порови води в неоген - 

Гоце Делчев 
BG4G000000N017 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

6 

Порови води в 

палеогенски седиментен 

комплекс 

BG4G00000Pg038 
Няма пунткове за мониторинг - не 

се докладва 
Добро 

7 

Пукнатинни води в 

Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен 

хоризонт 

BG4G00000Pg018 
Няма пунткове за мониторинг - не 

се докладва 
Добро 

8 

Пукнатинни води в 

Тешовски, Спанчевски, 

Централнопирински, 

Безбожки, Игралишки, 

Кресненски плутони 

BG4G0PzC2Pg019 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

9 

Пукнатинни води в 

Барутин-буйновски 

интрузив, 

Долнодряновски плутон 

BG4G00000C2020 
Няма пунткове за мониторинг - не 

се докладва 
Добро 

10 

Пукнатинни води в 

Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

BG4G000PzC2021 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

11 
Пукнатинни води в Рило-

пирински метаморфити 
BG4G000PtPz024 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

Добро 
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№ 

по 

ред 

Наименование на 

водното тяло 

Код на водното 

тяло 
Резултати от мониторинг 

Оценка на 

количествено

то състояние 

състояние на тялото.  

12 

Пукнатинни води в 

Западно-родопски 

метаморфити - гнайси, 

шисти, мрамори, 

амфиболити 

BG4G000PtPz026 
Няма пунткове за мониторинг - не 

се докладва 
Добро 

13 

Карстови води в 

Сатовчански карстов 

басейн 

BG4G0000Pt1030 
Няма пунткове за мониторинг - не 

се докладва 
Добро 

14 
Карстови води в Разложки 

карстов басейн 
BG4G000T2T3031 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

15 

Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов 

басейн 

BG4G0000Pt1036 

Данните от измерванията не са 

достатъчни за проследяване на 

трайни тенденции и изготвяне на 

обобщени изводи за количественото 

състояние на тялото.  

Добро 

 

 

От Таблица IV.13 и Таблица IV.14 се вижда, че при оценка на състоянието – 

химичното и количествено състояние на подземните водти тела в поречие Места по данни 

от програмите за мониторинг има само едно подземно водно тяло в лошо химично 

състояние - Разложки карстов басейн BG4G000T2T3031 поради наличието на 

приоритетното вещество трифлуралин. 

За това тяло в рамките на ПУРБ ще бъде провеждан оперативен мониторинг на 

химичното състояние. 

 

3. Мониторинг на зони за защита на водите 

 

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните 

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, изменена от Директиви 

79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС, отменена от Директива 2000/60/ЕО (ЕРДВ), въвежда 

изискването държавите-членки да извършват мониторинг на тези повърхностни водни 

обекти, от които, съгласно Приложение V на ЕРДВ, се добива средно над 100 м
3
 дневно за 

питейно-битово водоснабдяване. Тези изисквания са напълно транспонирани в 

българското законодателство посредством Закона за водите и Наредба №12 от 18.06.2002 
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г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно- 

битово водоснабдяване. 

 

Съгласно Приложение V, т. 1.3.5. на ЕРДВ, определяща допълнителните 

изисквания за мониторинг на защитените територии, в програмите за оперативен 

мониторинг се включват всички повърхностни водни тела, като се извършва мониторинг за 

всички зауствани приоритетни вещества и за всички други вещества, зауствани в значителни 

количества, които могат да засегнат състоянието на водния обект и които се контролират 

според разпоредбите на Директивата за питейните води. От друга страна, в българската 

нормативна база, добив на води за питейно-битово водоснабдяване може да се извършва 

само водни обекти категоризирани І категория, по Наредба №7 /1986 г. Този факт, както 

липсата на всякакви зауствания в водни тела за добив на питейни води на практика, 

предопределят в програмите за оперативен мониторинг да не са включени пунктове за 

контрол на питейни води. Контролът върху качеството, както и организацията на 

мониторингът на питейните води, като параметри, честота и периодичност, се регламентира 

изцяло от Наредба №12 от  18.06.2002 г. 

В изпълнение на изискванията на Наредба №12 от 2002 г, в поречие Места 

ежегодно се провежда планов мониторинг на повърхностните води, ползвани за питейно-

битови нужди. Дейностите по вземане и обследване на проби са съгласувани с 

Регионалните РИОКОЗ и целят да определят качествата на суровата, неповлияна от 

обработка и пренос по водопроводната мрежа вода от повърхностен водоизточник. 

Получените резултати ежегодно се обобщават в “Годишен доклад за качеството на 

повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на БД 

ЗБР – Благоевград”, като в същият се прави актуална категоризация на водните обекти в 

три категории – А1, А2 и А3, или извън категориите.  

Към момента в поречие Места действат 11 повърхностни водохващания, които са 

включени в мрежата за мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-

битови нужди, по смисъла на Наредба 12/2002 г. и ЕРДВ.  

Пълна категоризация на повърхностните водоизточници ползвани за питейно-

битови нужди в  поречие Места е направена въз основата на данни от извършвания през 

периода 2004 – 2009 г. контролен мониторинг и е представена в Таблица IV.16. Не са 

регистрирани  водоизточници, които да попадат извън допустимите категории за питейни 

води.  
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Таблица IV.15.  Категоризация на повърхностните водоизточници ползвани за питейно-битови 

нужди в поречие Места, съгласно изискванията на Наредба 12/18.06.2002г. 

 

№ Водохващане Воден обект 

Водоснабди

телна 

организа- 

ция 

Населено място, което 

се водоснабдява 
ФХ МБ Категория 

1 Вапата р. Вапата 
ВиК 

Благоевград 
гр. Белица 1 1 А1 

2 

Деривация 

Доспат-

Сатовча 

р. Сатовчанска 

Бистрица 

ВиК 

Благоевград 

с. Сатовча, с. Фъргово, с. 

Жижево, с. Вълкосел, с. 

Крибул, с. Слащен 

1 1 А1 

3 Клинец р. Клинец 
ВиК 

Благоевград 
с. Добърско 1 1 А1 

4 Плавилото р. Десилица 
ВиК 

Благоевград 
с. Добринище 1 1 А1 

5 Реджепица р. Реджепица 
ВиК 

Благоевград 
гр. Белица 1 1 А1 

6 
Рибно езеро 

(Баненско) 
р. Баненска 

ВиК 

Благоевград 
гр. Якоруда 1 1 А1 

7 Стране р. Стране 
ВиК 

Благоевград 
с. Бачево, с. Годлево 1 1 А1 

8 
Студената вода 

(св. Иван) 

р. Студената 

вода 

ВиК 

Благоевград 
с. Годлево 1 1 А1 

9 Туфча р. Туфча 
ВиК 

Благоевград 

гр. Гоце Делчев, с. 

Мусомище, с. Брезница, 

с. Баничан, с. Корница 

1 1 А1 

10 Узуница р. Узуница 
ВиК 

Благоевград 
гр. Белица 1  А1 

11 Хисарска р. Хисарска 
ВиК 

Благоевград 

с. Сатовча, с. Фъргово, с. 

Жижево, с. Вълкосел, с. 

Крибул, с. Слащен 

1 1 А1 

 

Карта 4.16  Пунктове за контролен мониторинг повърхностни води категория “реки” 

поречие Места. 

 

Карта 4.17  Пунктове за контролен мониторинг повърхностни води категория “езера” 

поречие Места. 

 

Карта 4.18  Пунктове за оперативен мониторинг повърхностни води  категория “реки” 

поречие Места 

 

Карта 4.19  Пунктове за оперативен мониторинг повърхностни води  за питейно-битово 

ползване по Наредба № 12/2002 г. поречие Места. 

 

Карта 4.20  Пунктове за контролен химичен мониторинг на подземни води поречие Места 

 

Карта 4.21  Пунктове за количествен мониторинг на подземни води поречие Места. 

 



<

<

<

<

<

<

<

<

<

Костенa

Безбожкa

Мъте
ницa

Бaбешкa

Дъбнишкa

С едрaч

Кaменицa

Сaтовчa
нскa Бистрицa

Местa

Белишкa

Вотр ъчк
a

Бялa Местa

Белa рекa

Мес

тa

Злaтaрицa

Добринишкa

Дрaглишкa рекa

Кaни
нa

Вищерицa

Мъ тницa

Бъндерицa
БъндерицaБън

де
ри

цa

Ме ст

a

Белишкa

Местa

Местa

Не врокопскa

Ретиже

Местa

Местa

Топликa

Изто к

Ле
еве

щиц
a

Глa
зне

Брезницa

Бъндерицa

Ръждaвицa

Грa дниш к a

Чернa 

Ме

ст a

Кременск a

Кaнинa

Рибнов ск
a 

рек
a

Де
мя

ни
цa

Планински
езера - група
Южна Рила

Планински
езера - група
Западна Рила

Планински
езера - група
Западен Пирин

BG4ME00491MS020

BG4ME04733MS030

BG4ME00043MS040

BG4ME00481MS050

BG4ME04829MS060

BG4ME00461MS070

BG4ME00044MS080

BG4ME00421MS090

BG4ME00497MS010

Добринище

Гоце
Делчев

Якоруда

Хаджидимово

Белица

Банско

Разлог

Борово

Орцево

Бабяк Черешово
Лютово

Горно
Драглище

Годлево
Бачево

Добърско

Гостун

Обидим

Осеново

Филипово
Кремен

Буково

Брезница

Рибново

Ковачевица

Осиково

Корница

Баничан

Туховища

Лъжница

Добротино

Драгостин

Гълъбово

Върхари

Кузьово

Палатик

Средна

Крибул

Господинци

Фъргово

Места

Делчево

Юруково

Дагоново

Марчево

Горно
Дряново

Тешово

Лъки
Гайтаниново

Парил

Нова
Ловча

Илинден

Петрелик

Краище

Огняново

Балдево

Скребатно

Лещен

Ореше
Долен

Плетена

Сатовча

Елешница

Бел
камен

Смолево

Черна
Места

Конарско

Бунцево

Аврамово

Златарица

Долно
Драглище

Горно
Краище

Баня

Абланица

Крушево
Долно

Дряново

Блатска

Садово

Копривлен

Ново
Лески

Хвостяне

Дъбница

Дебрен

Мусомища

Гърмен

Теплен

Беслен

Вълкосел

Боголин

Годешево

Слащен

±< Контролен мониторинг(реки)
ВТ категория "река"
ВТ категория "езеро"
села
градове
Граница на басейнова дирекция
Основни речни водосбори
Държавни граници

Р Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И ЯР Е П У Б Л И К А  Г Ъ Р Ц И Я

Карта IV.16 Пунктове за контролен мониторинг повърхностни води категория “реки” поречие Места
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V. Списък на целите за опазване на околната среда, включително 

случаите при които се налага изключения – басейн на река Места 

 

1. Определяне на целите за повърхностните води за басейна на река Места 

 

Повърхностните води за поречието на река Места са разпределени в следните две 

категории: “река” и “езеро”. В зависимост от категорията, e заложена  и съответната цел, 

към която се стремим. 

Екологичните цели за повърхностните водни тела са : 

 

1. Достигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на 

повърхностните водни тела; 

2. Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние  на 

повърхностните   изкуствени водни тела; 

3. Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние  на 

повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВТ). 

4. Предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностните  водни тела; 

5. Прекратяване на заустванията на приоритетни и опасни вещества в 

повърхностните води.  

Целта за повърхностните води не е само постигането на добро състояние, но и  

недопускане влошаване на съществуващото състояние. При положение, че екологичното 

състояние на водното тяло в момента се оценява като “високо”, то не трябва да се влошава 

до “добро” в бъдеще. 

Екологичното състояние и екологичният потенциал съдържат три елемента: 

биологични, химични и физични (или физикохимични) и хидроморфоложки. Общото 

екологично състояние се определя от по-ниската стойност на биологичните, химичните и 

хидроморфоложките  елементи за качество.   

В резултат на извършения анализ на антропогенното въздействие и натиск и 

оценката на риска на водните тела, за които съществува риск да не постигнат целите за 

опазване на околната среда (Раздел ІІ ) са определени: 

 

• Басейн на река Места - повърхностни водни тела категория „река”:. 

За поречие Места са определени общо 38 броя повърхностни водни тела категория 

„река”, в следните състояния: 
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много 

добро 

добро умерено незадоволително лошо 

1 16 14 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на 21 броя водни тела, които са определени в състояние по – ниско 

от добро целим достигане на доброто им състояние по определените в Раздел ІІ 

параметри, включени като елементи в класификационните системи за химично и 

екологично състояние. Например за водно тяло определено в недобро състояние в 

резултат на значими хидроморфологични въздействия се цели достигане на добро 

състояние по отношение на специфичния  елемент  за качество.  

Целите за определените водни тела в добро състояние са насочени към поддържане 

на добро екологично и добро химично състояние, в съотвествие с нормите заложени в 

съответните  класификационни системи за определянето им (посочени в Раздел ІІ). За тези 

водни тела не се допуска влошаване на параметрите до стойности, включени в класове по-

ниски от добро състояние (т.е. недопускане на  умерено, незадоволително и лошо 

състояние). 

Целите за повърхностните водни тела категория „река” и приравнени към 

категория „река” са представени Таблица 5.1. 

 

много добро 
лошо

незадоволител

но

умерено

добро
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Таблица 5.1. Екологични цели за повърхностни водни тела, категория „река” и приравнени към категория „река” – басейн на река Места 

 

№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

1 BG4ME900R078 

Река Черна 

Места от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП  

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологичн

ото качество 

поддържане на 

екологичен отток 

след 

водохващанията 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

достигане на 

добро 

състояние 

2 BG4ME900R079 

Река Бяла 

Места от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

много добро 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане на 

екологичен отток 

след 

водохващанията 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

достигане на 

добро 

състояние; 

осигуряване 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток 

3 BG4ME900R080 

Река Места  

в участъка 

от вливането 

на 

притоците й 

Бяла и  

Черна 

Места, до 

вливането й 

в река 

Изток. 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по  

нитритен азот  

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по  

нитритен азот; 

EQR 0.7 – 0.8; 

поддържане на 

екологичен 

отток след 

водохващаният

а 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

4 BG4ME900R081 

Река 

Белишка с 

левия й 

приток река 

Вотръчка от 

изворите до 

вливането 

им 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

поддържане 

стойностите за  

добро състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

5 BG4ME900R082 

Река 

Белишка от 

вливането на 

река 

Вотръчка до 

вливането й 

в река 

Места. 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот, 

общ фосфор  

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот, 

общ фосфор; 

EQR 0.7 – 0.8 

6 BG4ME900R083 

Река 

Бабешка от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП – 

проучвателен 

мониторинг  

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние EQR 

0.7 – 0.8 

7 BG4ME800R084 

Река Изток 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот, 

общ фосфор и 

НРВ  

поддържане добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот, 

общ фосфор и 

НРВ; EQR 0.7 – 

0.8 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

8 BG4ME800R087 

Бела река от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Изток. 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

незадоволит

елн 

състояние 

незадоволител

но състояние 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот и 

НРВ 

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот и 

НРВ, EQR 0.7 – 

0.8 

9 BG4ME800R088 

Река Седрач 

(Бачевска) 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Изток. 

няма данни 
добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

10 BG4ME800R089 

Река 

Драглишка 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Изток. 

няма данни 
добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

контролен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

11 BG4ME800R085 

Река Глазне 

(Дeмяница) 

с левия си 

приток река 

Бъндерица 

от изворите 

до вливането 

им 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

12 BG4ME800R086 

Река Глазне 

от вливането 

на река 

Бъндерица  

до вливането 

й в река 

Изток. 

лошо 

състояние 

добро 

състояние 

лошо 

състояние 

лошо 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по   

амониев азот, 

нитритен азот , 

НРВ, фосфати, 

общ фосфор 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по   

амониев 

азот, нитритен 

азот , НРВ, 

фосфати, общ 

фосфор, EQR 

0.7 – 0.8  

13 BG4ME700R090 

Река Места 

от вливането 

на река 

Изток до 

вливането на 

река 

Рибновска. 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот и 

НРВ 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот и 

НРВ 

14 BG4ME700R091 

Река 

Ръждавица 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 
няма данни 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

15 BG4ME700R092 

Река 

Златарица от 

изворите до 

вливането й  

в река 

Места. 

незадоволи

телно 

състояние 

добро 

състояние 

лошо 

състояние 

лошо 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по  

нитритен азот, 

фосфати, общ 

фосфор  

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по  

нитритен азот, 

фосфати, общ 

фосфор; EQR 

0.7 – 0.8 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

16 BG4ME700R093 

Река 

Добринишка 

(Дисилица) 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по   

фосфати, 

нитритен азот 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по   

фосфати, 

нитритен азот; 

EQR 0.7 – 0.8 

17 BG4ME700R094 

Река 

Безбожка от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

няма данни 
много добро 

състояние 

много добро 

състояние 

много добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане много 

добро състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

много добро 

състояние 

18 BG4ME700R095 

Река 

Мътеница 

(Матан дере) 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 
няма данни 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус-

проучвателен 

мониторинг 

поддържане на 

добро 

състояние 

19 BG4ME700R096 

Река Ретиже 

от изворите 

до 

водохващане

то на  ВЕЦ 

“Ретиже–1” 

на кота 1635 

м. 

добро 

състояние 

много добро 

състояние 
няма данни 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

поддържане  много 

добро състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус-

проучвателен 

мониторинг 

поддържане на 

добро 

състояние 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

20 BG4ME700R097 

Река Ретиже 

от 

водохващане

то на  ВЕЦ 

“Ретиже–1”  

на кота 

1635м до 

вливането й 

в река 

Места. 

добро 

състояние 

незадоволител

но състояние 

добро 

състояние 

незадоволител

но състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане на 

екологичен отток 

след 

водохващанията 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

химия 

поддържане на 

екологичен 

отток след 

водохващаният

а 

21 BG4ME700R098 

Река 

Градинишка 

(Осеновска) 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 
няма данни 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

оперативен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус-

проучвателен 

мониторинг 

поддържане на 

добро 

състояние 

22 BG4ME700R099 

Река 

Лъкенска 

(Кременска) 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

23 BG4ME700R100 

Река 

Каменица от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

24 BG4ME700R101 

Река 

Костена от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

25 BG4ME700R102 

Река 

Рибновска  

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

няма данни 
умерено 

състояние 

лошо 

състояние 

лошо 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество  

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по 

EQR 0.7 – 0.8; и 

по елементите 

за 

26 BG4ME700R103 

Река Места 

от вливането 

на река 

Рибновска 

до вливането 

на река 

Канина. 

добър 

потенциал 

умерен 

потенциал 

добър 

потенциал 

умерен 

потенциал 

СМВТ 

поддържане 

стойностите за  

добър 

потенциал по 

ФХП 

СМВТ  

достигане до добър 

екологичен 

потенциал на 

елементите за 

хидроморфологичн

ото качество 

СМВТ 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал 

СМВТ - 

достигане на 

добър 

екологичен 

потенциал 

27 BG4ME700R104 

Река Туфча 

от изворите 

до края на 

с.Брезница. 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

28 BG4ME700R105 

Река Туфча 

от село 

Брезница до 

вливането си 

в река 

Места. 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние по   

нитритен азот и 

на добър 

екологичен 

потенциал по 

EQR 0.7 – 0.8 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

29 BG4ME600R106 

Река Канина 

с десния си 

приток река 

Вищерица 

от изворите 

до вливането 

й  в река 

Места. 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане на 

минимален 

екологичен отток 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

химия, 

поддържане на 

минимален 

екологичен 

отток 

30 BG4ME500R107 

Река Места 

от вливането 

на река 

Канина до 

вливане на 

река 

Мътница. 

добър 

потенциал 

умерен 

потенциал 

добър 

потенциал 

умерен 

потенциал 

СМВТ 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

СМВТ   

достигане на добър 

екологичен 

потенциал по 

елементите за 

хидроморфологич-

ното качество 

СМВТ 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал 

СМВТ - 

Достигане на 

добър 

екологичен 

потенциал   

31 BG4ME500R108 

Река 

Неврокопска 

(Тупувишка) 

от изворите 

до вливането 

на левия й 

приток  река 

Добротинска

. 

няма данни 
добро 

състояние 

много добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

32 BG4ME500R109 

Река 

Неврокопска 

(Тупувишка) 

от вливането 

на река 

Добротинска 

до вливането  

й в река 

Места. 

лош 

потенциал 

умерен 

потенциал 

лош 

потенциал 

лош 

потенциал 

СМВТ 

достигане на 

добър 

потенциал по   

амониев азот, 

фосфати, общ 

фосфор, 

БПК5,нитритен 

азот,НРВ,ХПК,

СМВТ 

достигане на добър 

екологичен 

потенциал по 

елементите за 

хидроморфологич-

ното качество 

СМВТ 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

СМВТ 

достигане на 

добър 

екологичен 

потенциал 
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

разтворен 

О2,наситеност с 

О2,манган 

33 BG4ME500R110 

Река 

Дъбнишка 

от изворите 

до вливането 

й в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 

лошо 

състояние 

лошо 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

достигане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал EQR 

0.7 – 0.8 

достигане на 

добро 

състояние  по  

EQR 0.7 – 0.8 

34 BG4ME500R111 

Река 

Топлика от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

няма данни 
добро 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

поддържане на 

добро 

състояние 

35 BG4ME400R112 

Река 

Мътница от 

изворите до 

вливането й 

в река 

Места. 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

поддържане на  

добро 

състояние  
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№ Код EU_CD 

Описание 

на водното 

тяло 

Физикохим

ични 

параметри 

Хидроморфо-

логично 

състояние 

Екологично 

състояние 

Обща оценка 

на 

състоянието 

Екологични 

цели за ФХП 

Екологични цели 

за хидроморфо-

логично  

състояние 

Екологични 

цели  за 

екологично 

състояние 

Обща 

екологична  

цел 

36 BG4ME100R113 

Река Места 

от вливането 

на река 

Мътница до 

границата. 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

добро 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

поддържане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологичн

ото качество 

поддържане 

стойностите за  

добър 

екологичен 

статус 

поддържане на  

добро 

състояние 

37 BG4ME200R114 

Река 

Сатовчанска 

Бистрица от 

изворите до 

вливането на 

десния й 

приток река 

Дяволски 

дол. 

няма данни 
умерено 

състояние 

много добро 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП - 

проучвателен 

мониторинг 

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

поддържане 

стойностите за  

много добър 

екологичен 

статус 

достигане на 

добро 

състояние по 

елементите за 

хидроморфолог

ичното 

качество  

38 BG4ME200R115 

Река 

Сатовчанска  

Бистрица от 

вливането на 

река 

Дяволски 

дол до 

вливането й 

в река 

Места. 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

добро 

състояние 

умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

ФХП 

достигане  добро 

състояние на 

елементите на 

хидроморфологич-

ното качество 

Поддържане на 

стойностите за  

добър 

екологичен 

потенциал 

поддържане 

стойностите за  

добро 

състояние по 

химия; по 

елементите за 

хидроморфолог

ичното 

качество 
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  Легенда     

     

    водно тяло в много добро състояние 

     

    водно тяло в добро състояние 

     

    водно тяло в умерено състояние 

     

    

водно тяло в незадоволително 

състояние 

     

    водно тяло в лошо състояние 

     

    

силно модифицирано водно тяло 

(СМВТ) 
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• Поречие Места - повърхностните водни тела категория „езеро” - 

естествено 

Повърхностните водни тела категория „езеро” са групи от естествени езера 

определени в много добро екологично състояние. Екологичната цел определена за тях е 

поддържане на много доброто им състояние до 2015 година (Таблица 5.2.). 

 

Таблица 5.2. Екологични цели за водни тела, категория “езеро” естествено -  

басейн на река Места 

 

№ 

по 

ред 

Код EU_CD Описание на водното тяло Цел 

1 BG4ME600L008 Планински езера - група Южна Рила 

Поддържане на много 

добро екологично 

състояние 

2 BG4МЕ700L009 Планински езера - група Източен Пирин 

Поддържане на много 

добро екологично 

състояние 

 

• Басейн на река Места – повърхностни силномодифицирани водни тела 

(СМВТ) категория „река” и приравнени към  категория „река“: 

 

За поречието на река Места са определени общо 3 броя СМВТ категория „река” и 

приравнени към категория „река”, както е посочено в Раздел І, от които:  

 

- 2 броя са определени като СМВТ с умерен екологичен потенциал; 

- 1 брой е определен като СМВТ с лош екологичен потенциал. 

 

Оценка на потенциала на повърхностните силномодифицирани водни тела (СМВТ) 

категория «река» и приравнени към  категория „река“ за поречие Места: 

 

BG4ME700R103 Река Места  от вливането на река Рибновска  до вливането на  

река Канина: 

Обща оценка на СМВТ – умерен потенциал, определен от добри ФХП, умерен 

хидроморфологичен и добър екологичен потенциал. 

BG4ME500R107 Река Места от вливането на река Канина  до вливането на  

река Мътница: 

Обща оценка на СМВТ – умерен потенциал, определен от добри ФХП, умерен 

хидроморфологичен и добър екологичен потенциал. 

BG4ME500R108 Река Неврокопска (Туповишка) от вливането на река 

Добротинска до вливането и в  река Места: 
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Обща оценка на СМВТ – лош потенциал, определен от лоши ФХП, умерен 

хидроморфологичен и умерен екологичен потенциал. 

 

Повърхностните силномодифицирани водни тела определени с недобър екологичен 

потенциал ще целят достигане на добър екологичен потенциал, целите са представени в 

Таблица  5.3. 

 

Таблица 5.3. Цели за силномодифицирани водни тела, приравнени към категория “река” –  

басейн на река Места 

 

N по 

ред 
Код EU_CD Описание на водното тяло Цели 

26 BG4ME700R103 
Река Места от вливането на река Рибновска до 

вливането на река Канина. 

Достигане на добър 

екологичен 

потенциал 

30 BG4ME500R107 
Река Места от вливането на река Канина до 

вливане на река Мътница. 

Достигане на добър 

екологичен 

потенциал 

32 BG4ME500R109 
Река Неврокопска (Тупувишка) от вливането 

на река Добротинска до вливането  й в река 

Места. 

Достигане на добър 

екологичен 

потенциал 

 

• Басейна на река Места – повърхностни силномодифицирани водни тела 

(СМВТ) категория „езеро“: 

За басейна на река Места не са определени силномодифицирани водни тела 

категория “езеро”, както е посочено в Раздел І:  

 

 

1.1 Изключения от целите за повърхностните водни тела (включително карти 

с изключения на целите за 2015 г) за басейна на река Места  

 

За поречието на река Места са определени 7 броя повърхностни водни тела, които 

не биха могли да достигнат целите за добро състояние до 2015 г. поради упражняване на 

значим натиск и въздействие. За тези водни тела технически и икономически е 

нецелесъобразно достигането на целите за добро състояние в този срок. Поради тази 

причина за  същите, се налага дерогация във  времето. Повърхностните водни тела с 

времева дерогация са: 
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BG4ME900R083 Река Бабешка от изворите до вливането й в река Места: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло  - умерено състояние, определена от 

добро хидроморфологично и умерено екологично състояние. 

BG4ME800R087 Бела река от изворите до вливането й в река Изток: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло  - незадоволително състояние, 

определена от умерени ФХП, умерено хидроморфологично и незадоволително 

екологично състояние. 

BG4ME800R086 Река Глазне от вливането на река Бъндерица до вливането и в 

река Изток: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло  - лошо състояние, определена от лоши 

ФХП, умерено хидроморфологично и лошо екологично  състояние. 

BG4ME700R092 Река Златарица от изворите до вливането на река Места: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло - лошо състояние, определена от 

незадоволителни ФХП, добро хидроморфологично и лошо екологично състояние. 

BG4ME700R096 Река Ретиже от водохващането на ВЕЦ “Ретиже–1”  на 

кота 1635м до вливането й в река Места: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло – незадоволително състояние, 

определена от добри ФХП, незадоволително хидроморфологично и добро 

екологично състояние. 

BG4ME700R102 Река Рибновска от изворите да вливането и в река Места: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло - лошо състояние, определена от 

умерено хидроморфологично и лошо екологично състояние. 

BG4ME500R110 Река Дъбнишка от изворите до вливането и в река Места: 

Обща оценка на повърхностното водно тяло - лошо състояние, определена от 

лошото екологично и добро хидроморфологично състояние. 

 

 

Телата, за които се налагат изключения (посочени по-горе) са подробно описани в 

Таблица 5.1. и показани на карта 5.1.  
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 Гореописаните 7 броя водни тела имат крайна обща оценка - лошо състояние. 

Достигането на стойностите за добро екологично, добри ФХП и добро 

хидроморфологично состояние в рамките на шест годишния цикъл на Плана за 

управление (до 2015 г.) е рисково, тоест достигане на посочената цел за всяко едно от тези 

тела би могла да не се осъществи. Съгласно ЕРДВ при положение, че е възможно 

непостигане на целите до 2015 г. се прилага дерогация, в случая времева. Отлагане във 

времето се налага и поради факта, че е необходимо преминаването на тези водни тела през 

повече от една степен за достигане на добро състояние: 

- първа степен:   лошо – незадоволително; 

- втора степен:   незадоволително – умерено; 

- трета степен:   умерено – добро. 

Тази констатация е подкрепена от икономическия анализ и обосновка на 

програмите от мерки в рамките на шест-годишния период на Плана за управление. 

Като обобщение на всичко казано до тук за 7 броя повърхностни водни тела в 

поречието на река Места се предвижда дерогация във времето до 2021г. за изпълнение на 

поставените цели. 

 

 

1.2. Определяне на целите за подземните водни тела в басейна на река Места 

 

За поречието на река Места са определени 15 броя подземни водни тела, всички те 

са в добро химично и добро количествено състояние. 

Целите заложени за подземните водни тела са поддържане на добро състояние или 

с други думи поддържане на доброто им химично и доброто им количествено състояние. 

По отношение на химичното състояние целта е ненадвишаване на стандартите за качество 

за всички параметри, заложени в Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води. По отношение на количественото състояние целта е 

черпенето от подземното водно тяло да не превишава определените  експлоатационни  

ресурси, съгласно Заповед № РД–05-30/09.07.2009г. на Директора на БДЗБР - Благоевград. 

 

Таблица 5.4. Цели за подземни води  

  

№ 

по 

ред 

Код на водното 

тяло 

Резултати от 

мониторингна 

химичното 

състояние 

Резултати от 

мониторинг на 

количественото 

състояние 

Оценка 

на 

химичн

ото 

състоян

ие 

Оценка 

на 

количес

твеното 

състоян

ие 

Екологична 

цел 

1 

BG4G00000Q008 

Порови води в 

кватернер - 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 
Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 
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№ 

по 

ред 

Код на водното 

тяло 

Резултати от 

мониторингна 

химичното 

състояние 

Резултати от 

мониторинг на 

количественото 

състояние 

Оценка 

на 

химичн

ото 

състоян

ие 

Оценка 

на 

количес

твеното 

състоян

ие 

Екологична 

цел 

Разлог тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

2 

BG4G000000Q00

9 Порови води в 

кватернер - Гоце 

Делчев 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

3 

BG4G000QNPg0

10 Порови води 

в кватернер-

неоген-палеоген 

- Доспат 

Няма пунткове 

за мониторинг - 

не се докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 
Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

4 

BG4G000000N01

6 Порови води в 

неоген - Разлог 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

5 

BG4G000000N01

7 Порови води в 

неоген - Гоце 

Делчев 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

6 

BG4G00000Pg03

8 Порови води в 

палеогенски 

седиментен 

комплекс 

Няма пунткове 

за мониторинг - 

не се докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 
Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

7 

BG4G00000Pg01

8 Пукнатинни 

води в 

Гоцеделчевски 

палеогенски 

водоносен 

хоризонт 

Единични 

превишения по  

нитрати,фосфати 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

8 

BG4G0PzC2Pg01

9 Пукнатинни 

води в 

Тешовски, 

Спанчевски, 

Централнопирин

ски, Безбожки, 

Игралишки, 

Кресненски 

плутони 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 
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№ 

по 

ред 

Код на водното 

тяло 

Резултати от 

мониторингна 

химичното 

състояние 

Резултати от 

мониторинг на 

количественото 

състояние 

Оценка 

на 

химичн

ото 

състоян

ие 

Оценка 

на 

количес

твеното 

състоян

ие 

Екологична 

цел 

9 

BG4G00000C202

0 Пукнатинни 

води в Барутин-

буйновски 

интрузив, 

Долнодряновски 

плутон 

Няма пунткове 

за мониторинг - 

не се докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

10 

BG4G000PzC202

1 Пукнатинни 

води в 

Южнобългарски 

гранити, 

Калински 

плутон 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

11 

BG4G000PtPz02

4 Пукнатинни 

води в Рило-

пирински 

метаморфити 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

12 

BG4G000PtPz02

6 Пукнатинни 

води в Западно-

родопски 

метаморфити - 

гнайси, шисти, 

мрамори, 

амфиболити 

Няма пунткове 

за мониторинг - 

не се докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

13 

BG4G0000Pt103

0 Карстови води 

в Сатовчански 

карстов басейн 

Няма пунткове 

за мониторинг - 

не се докладва 

Няма пунткове за 

мониторинг - не се 

докладва 
Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

14 

BG4G000T2T303

1 Карстови води 

в Разложки 

карстов басейн 

Няма 

превишения на 

концентрациите. 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

15 

BG4G0000Pt103

6 Карстови води 

в Гоцеделчевски 

карстов басейн 

Няма 

превишения на 

концентрациите 

Данните от измерванията 

са недостатъчни за 

проследяване на 

тенденции и изготвяне на 

заключения за 

количественото 

състояние на ПВТ 

Добро Добро 

Поддържане 

на добро 

състояние 

 

 

5.2.1. Изключения от целите за подземни води в поречие река Места  
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Не се предвиждат изключения от целите за подземните водни тела 

идентифицирани в поречие Места. 

 

1.3. Определяне на цели на зони за защита на водите за поречие река Места 

 

В Европейското законодателство съществуват и други нормативни документи, на 

база на които част водното тяло е определено като защитена територия. Именно за 

определена част от дадено водно тяло е необходимо да се определят допълнителни цели 

или така наречените „цели за защитени територии”. В такъв случай освен  посочените по-

горе цели, към които трябва да се стремим, е необходимо да се спазват и заложените цели 

за защитените територии, предвидени в националното и/или европейското 

законодателството или нормативния акт по силата на който дадена територия е обявена 

като защитена. В този смисъл концепцията за добро екологично състояние според  ЕРДВ 

включва и определени числени ограничения от други нормативни документи, според 

които водното тяло е определено като защитена територия, следователно целта е спазване 

на праговите стойности, заложени в съответния административен акт. Тези нормативни 

документи са разгледани подробно в Раздел III на Плана за управление, там са посочени и 

административните актове според които защитената територия е определена като такава. 

 

• Зоните за защита на питейни води 

Целта на тези зони е да се предотврати влошаване качеството и количеството на 

добиваната вода в съответният участък от водно тяло. Зоните за защита на водите, 

включват съответното водно тяло /повърхностно или подземно/, съоръженията за добив на 

вода и санитарно-охранителните зони, учредени около водоизточниците. Основната 

задача на ПУРБ е да регламентира дейностите, които могат да се извършват в пояси І, ІІ и 

ІІІ на СОЗ, като по този начин гарантира, че дейностите няма да доведат до негативни 

последствия за водоизточника. 

• Цели на зони за защита на повърхностни води предназначени за питейно – 

битово водоснабдяване:   

За онези участъци от водните тела, които попадат в зони за защита на водите – СОЗ 

/повърхностни води/, задължително приемат регламентираните стойности на показателите 

в Наредба №12/18.06.2002 за качествените изисквания към повърхностните води 

предназначени за питейно – битово водоснабдяване. 

• Цели на зони за защита за подземни води предназначени за питейно – 

битово водоснабдяване:  

 Онези участъци от водните тела, попадащи в зони за защита на водите – СОЗ 

/подземни води/, задължително приемат условията, заложени в Наредба №9/16.03.2001 за 

качеството на водата предназначена за питейно – битово цели. 
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В Приложение Таблица 3.4 от Раздел ІІІ – част Места са представени определените 

със заповеди на Министъра на околната среда и водите и/или Директора на БД ЗБР – 

Благоевград, санитарно – охранителни зони за поречието на река Места.  

Виж Приложение Таблица 3.4 от Раздел ІІІ – част Места: 

 

• Зони за защита на стопанско значими биологични водни видове: 

•  

За поречието на река Места не са обявени зони за защита на стопанско значими 

водни видове и не са определени съответните цели за тях. 

 

 

• Зони за къпане 

За поречието на река Места не са учредени зони за къпане и съответно не са 

заложени определени конкретни цели. 

 

• Чувствителни зони 

Съгласно Заповед №РД-970/28.07.2003г в поречие Места не са определени 

чувствителни зони и няма заложени цели. 

   

• Уязвими зони 

В Република България тези зони са определени със Заповед № РД-795/10.08.2004г. 

на Министъра на околната среда и водите. За поречието на река Места, към момента, няма 

определени уязвими зони по горе цитираната заповед и съответно не са заложени цели. 

   

• Зони за опазване на водни биологични видове. Натура 2000. 

За поречие Места, са определени зони за опазване на водни биологични видове с 

цел опазване на местообитанията им, при които поддръжката или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за опазването им. За тези територии и зони се 

определят специфични изисквания към състоянието на водите, които трябва да се 

постигат и/или поддържат, поради характера на защитената територия или биологичното 

разнообразие. Опазването на водите в защитените територии има предимство пред 

другите дейности в тях.   

В Таблици 5.5. и 5.6. са представени определени зони по Натура 2000 със 

съответните водни тела попадащи в тях с определени цели.  

 

Таблица 5.5. – Защитени зони за опазване на дивите птици, поречие река Места 
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Директива за птиците Обща екологична  цел 

 код 
Наименование 

на ЗТ 

Водно тяло в 

ЗБР (код) 

Обща оценка на 

състоянието 

 

BG4ME100R113 добро 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME700R101 добро 

поддържане на добро 

състояние,  защита на птиците 

свързани с водите 

BG4ME700R090 умерено 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME600R106 умерено 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME700R098 добро 

поддържане на добро 

състояние,  защита на птиците 

свързани с водите 

BG4ME700R0102 лошо 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME700R103 умерено 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME500R107 умерено 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME500R110 лошо 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME500R111 добро 

поддържане на добро 

състояние,  защита на птиците 

свързани с водите 

BG4ME400R112 добро 

поддържане на добро 

състояние,  защита на птиците 

свързани с водите 

BG4ME700R105 умерено 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME500R109 лошо 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME200R115 умерено 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME700R097 незадоволително 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 

BG4ME700R099 добро 

поддържане на добро 

състояние,  защита на птиците 

свързани с водите 

1. BG0002076 Места 

BG4ME700R100 добро 

поддържане на добро 

състояние,  защита на птиците 

свързани с водите 
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BG4DO600R120 незадоволително 

достигане на добро състояние,  

защита на птиците свързани с 

водите 
2. BG0002063 

Западни 

Родопи 

BG4DO600R119 добър потенциал 

поддържане на добър 

потенциал,  защита на птиците 

свързани с водите 
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Таблица 5.6. – Защитени зони за опазване на местообитанията, поречие река Места 

 

Директива за местообитанията 

 код 
Наименование 

на ЗТ 

Водно тяло в 

ЗБР(код) 

Обща оценка на 

състоянието 
Обща екологична  цел 

BG4ME600R106 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R098 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R102 лошо 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME500R110 лошо 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4DO900R117 добър потенциал 

поддържане на добър 

потенциал, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

1. BG0001030 Родопи - Западни 

BG4DO600R119 добър потенциал 

поддържане на добър 

потинциал, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME100R113 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME500R107 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME400R112 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

2. BG0000220 Долна Места 

BG4ME200R115 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME900R080 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

BG0001021 

 

 

 

 

 

 

 

Река Места 

 

 

 

BG4ME800R084 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 
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BG4ME700R091 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R092 лошо 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R101 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R012 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R090 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R102 лошо 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R103 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R095 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R105 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME200R115 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME100R113 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R093 умерено 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R097 незадоволително 

достигане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

3 

. 

BG0001021 

 

Река Места 

 

BG4ME700R104 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 
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BG4ME700R094 много добро 

поддържане на много 

добро състояние, защита 

на местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R099 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R096 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 

BG4ME700R100 добро 

поддържане на добро 

състояние, защита на 

местообитанията 

свързани с водите 
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VІ. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА  ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА 

ВОДОПОЛЗВАНЕТО ЗА БАСЕЙНА НА РЕКА МЕСТА 

 І Анализ на настоящата ситуация 

1. Обща информация за басейна на р.Места 

  

Административно-териториалните единици, попадащи в басейна на р.Места, са 

представени на следващата таблица: 

 Брой области, 

попадащи 

изцяло 

Брой области, 

попадащи 

частично 

Брой общини, 

попадащи 

изцяло 

Брой общини, 

попадащи 

 частично 

Брой 

населени  

места 

р. Места 0 1 8 0 97 

Област, попадащи частично в басейна на р.Места  –  Благоевград. 

Общини, попадащи частично в басейна на р.Места  -  Банско, Разлог, Якоруда, Белица, 

Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. 

През 2007 г. в басейн р. Места живеят 127 803 души, което е 20,34 % от населението на 

ЗБР. 

2. Идентифициране на значимите водоползватели по основните и 

характерните за басейна на р.Места икономически сектори, 

подсектори и отрасли 

Оценката на използването на водите и водните услуги по социално-икономически 

сектори и анализа на икономическата значимост на водите е извършено при 

използването на два критерия, които характеризират даден отрасъл за значим 

водоползвател. Критерийте са подробно описани в общата част на анализа. 

За басейна на р. Места идентифицирането на значимите водоползватели е на базата на 

средните дялове на използваната вода за периода  2003-2007 г. (ТаблицаVІ.1 и 

ТаблицаVІ.3). 

Таблица VІ.1. Количества и дялове на използвана вода от водоползватели за 
басейна на р. Места 

2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 
за 

година 

Дял 

средно 
за 

периода 
№ 

Водоползватели 

 

хил. 

m3 

хил. 

m3 

хил. 

m3 

хил. 

m3 

хил. 

m3 
хил. m3 хил. m3 % 

 1. Общо използвана вода без охлаждане 10212 9607 9032 8132 8870 45853 9171 100.00 

 1.1. Индустрия без охлаждане  2276 2329 1951 2130 1633 10319 2064 22.50 

 1.2. Селско, ловно и горско стопанство (вкл. рибно)  2276 2140 1733 388 1218 7754 1551 16.91 
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в т.ч. 

 1.2.1. растениевъдство (напояване) 2273 2136 1723 382 1193 7707 1541 99.39 

 1.2.2. животновъдство  3 4 10 6 24 47 9 0.61 

 1.3. Домакинства 4231 4238 4270 4372 4545 21656 4331 47.23 

 1.4. Услуги в т.ч. 1429 900 1078 1242 1475 6124 1225 13.36 

 1.4.1.         туризъм* 57 64 64 52 48 286 57 4.66 

 2. Индустрия с охлаждане  0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 3. Общо използвана вода вкл. охлаждане 10212 9607 9032 8132 8870 45853 9171   

* за 2003 г. е взето средното за периода 2004-2007 г 

 

Дял на използваната вода по водоползвателите в басейна на 

р.Места през 2007г.

Промишленост

23%

Селско 

стопанство

17%

Домакинства

46%

Други (услуги)

13%

Туризъм

1%

 
 

Фигура VІ.2. 

 

Таблица VІ.3. Идентифициране на значимите водоползватели в басейна на р. 

Места 
Водоползватели Критерий I - 

основен 

Критерий 

II-

характерен 

Определение 

Индустрия без охлаждане в т.ч. Да  Значим 

Селско, ловно и горско стопанство (вкл. рибно)  Да Да Особено значим 

Домакинства Да Да Особено значим 

Услуги. Да Да Особено значим 

 

При прилагане на избраната методика за басейна на р. Места като значим  

водоползвател е идентифицирана индустрията без охлаждане, а като особено значими – 

селското стопанство, домакинствата и услугите (Таблица VІ.3.). 
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3. Използвана вода от повърхностни, подземни водоизточници и 

минерални води по икономически сектори  за басейна на р.Места  

По данни на НСИ и информацията в Басейнова дирекция – Благоевград за 

идентифицираните водоползватели (броя) са определени количествата използвани 

повърхностни и подземни води от собствено водоснабдяване, ВиК и ХМС по 

икономически сектори (индустрия, селско стопанство, домакинства, туризъм, услуги и 

други) за 2007 г. Резултатите са представени в Таблица VІ.4. 

 

 

 

 

Таблица VІ.4. Количества използвани повърхностни и подземни води през 2007 г.  
по икономически сектори 

 

 

 Икономически сектор 

Използвани 

повърхностни води в 

басейна на р. Места, хил. 

m3 

Използвани 

подземни води в 

басейна на р. Места, 
хил. m3 

1. Индустрия от: 779 1284 

1.1. собствено водоснабдяване –65.65% 148 210 

1.2. ВиК – 24.04% 630 1074 

1.3. ХМС – 0.05% 0,77 0 

1.4. от трансфер 0 0 

2. Селско, ловно и горско стопанство (вкл. 

рибно) 
1540 11 

2.1. собствено водоснабдяване – 2.82% 6,4 9 

2.2. ВиК (за животновъдство) -0.05% 1,3 2,2 

2.3. ХМС (за напояване т.е. растениевъдство) - 

99.95% 

1532 0 

2.4. от трансфер 0 0 

3. Домакинства 1601 2729 

3.1. ВиК – 61.07% 1601 2729 

4. Туризъм 21 36 

4.1. Собствено  водоснабдяване- 0 % 0 0 

4.2. ВиК – 0.81% 21 36 

4.3. от трансфер 0 0 

5. Услуги и други 443 735 

5.1. Собствено водоснабдяване 31.54% 71 101 

5.2. ВиК-14.20% 372 634 

5.3. ХМС-0% 0 0 

5.4. от трансфер 0 0 

 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                 Раздел VΙ 

 

 

 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район 193 

 

 

     

0

100

200

300

400

500

Повърхностни Подземни

Съотношение между използваните водни количества от  

повърхноснти и подземни води в  басейна на р. Места

Услуги

Туризъм

Домакинства

Селско стопанство

Индустрия

 
Фигура VІ.5. 

 

4. Иззето водно количество по доставчици и по икономически сектори 

в басейна на р.Места  

За определяне на иззетото водно количество по икономически сектори, доставяно от 

обществено водоснабдяване и собствено водоснабдяване е използвана информацията от 

НСИ представена в Таблица VІ.6. 

Таблица VІ.6. Количества и дялове на иззетите води по доставчици в басейн р. 

Места 

2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 
за 

година 

Дял от 
общото 

№ Иззети  води по доставчици 
хил. 

m3 

хил. 

m3 

хил. 

m3 

хил. 

m3 

хил. 

m3 
хил. m3 хил. m3 % 

1. Общо иззети води 335257 263351 263169 262302 271670 1395750 279150 100 

1.1 Иззети  повърхностни води 329822 257512 256874 255797 258113 1358119 271624 97,31 

1. 2. Иззети подземни води 5435 5839 6295 6505 13557 37630 7526 2,70 

2. Иззети за трансфер 251150 251150 251150 251150 251150 1255750 251150 89,97 

3. 

Иззети и използвани в басейна на 

р.Места 84107 12201 12019 11152 20520 140000 28000 10,03* 

4. 

Иззети от  собствено водоснабдяване 

за собствени нужди в т.ч. 631 277 468 583 770 2730 546 1,95* 

4.1.                     повърхностни 502 0 31 202 394 1130 226 41,4 

4.2.                     подземни 129 277 437 382 376 1600 320 58,61 

5. Иззети от ВиК в т.ч.  9827 9176 9706 10026 18449 57184 11437 40,9* 

5.1.                                   повърхностни 4520 3614 3848 3903 5269 21154 4231 37,0 

5.2.                                   подземни 5306 5562 5858 6123 13181 36030 7206 63,0 

6. Иззети от ХМС в т.ч. 73605 2748 1845 542 1300 80041 16008 57,18* 

6.1.                                  повърхностни 73605 2748 1845 542 1300 80041 16008 100 

6.2.                                  подземни 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

*  -   иззети води, които са използвани в ЗБР 
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За разпределението на иззетите води по сектори е ползван процента на използваната 

вода от обществено и собствено водоснабдяване от отделните сектори. Резултатите са 

представени в Таблица VІ.7 и Таблица VІ.8.    

При този подход осредненото количество на иззетите води от от ВиК сектора в 

11437хил. m
3
 в басейна на р. Места се разпределят по икономически сектори както е 

представено в Таблица VІ.7: 
 

Сектор Индустрия 

Селско 

стопанство 

(животновъдство) 

Домакинства Туризъм Услуги 

Количество 

хил. м
3
 / 

2007 г. 
2749 5,7 6984 93 1624 

Дял от 

общото 

количество 

% 

24,04 0,05 61,07 0,81 14,20 

 

Същият подход се прилага и за разпределението на иззетите води от собствено 

водоснабдяване (546 хил. m
3
) в басейна на р. Места по икономически сектори, което е 

представено в Таблица VІ.8.: 

Таблица VІ.8. 

Селско стопанство  

Сектор Индустрия  

Растениевъд

ство 

 

Животновъд

ство 

Домакин

ства 
Туризъм Услуги 

Количество 

хил. м
3
 / 

2007 г. 
358 9,3 6 0 0 172 

Дял от 

общото 

количество 

% 

65,65 1,71 1,1 0 0 31,54 

 

При сравняване на осреднените данни за изследвания период на иззети  и използвани 

води по отрасли в зависимост от доставчиците могат да се изчислят загубите, които са 

както следва:  

собствено водоснабдяване за собствени 

нужди  0 % ;   

обществено водоснабдяване ВиК - 38 %; 

хидромелиоративни системи ХМС-

90.42 %.  



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                 Раздел VΙ 

 

 

 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район 195 

 

 

собствено 

в -не ; 0,00

ВиК                    

; 38,00

 ХМС                    

; 90,42

1

Загуби при доставка на вода     

 Фигура VІ.9 

5. Оценка на основните показатели за водоснабдяване, канализация и 

пречистване на питейни и отпадъчни води, загуби по водопреносните 
мрежи и режим на водоползване в басейна на р.Места 

Осреднените  показатели за ВиК системата в басейн р. Места за периода 2003-2007 г. са 

показани в Таблица VІ.10. 
 

Таблица VІ.10. Основни показатели на ВиК системата в басейна на р. Места за 
периода 2003-2007 г. 

№ Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 
за 

година 

1. 

Дял на обслуженото население  от обществено 

водоснабдяване, % 92.1 92.2 92.2 92.7 92.7 462.0 92 

2. 

Водопотребление на жител на денонощие, 

л/жит/ден 89 89 90 93 97 458.0 92 

3. Общо загуби при транспорта, хил. м3 в т.ч. 2518 1986 2848 2842 11531 21725 4345 

3.1.                          външни загуби при транспорта 407 280 412 579 3311 4989 998 

3.2.                          вътрешни загуби при транспорта 2111 1694 2420 2241 8157 16622 3324 

3.3.                          загуби при транспорта от изпарения 28 12 15 23 64 142 28 

3.4. Загуби във водопроводната мрежа, % 26% 22% 29% 28% 63%  33% 

4. Дял на население на режим %, общо 8 5 3 1 16 33 7 

4.1. 

над 180 дни/годишно в т.ч.                                       

брой селища 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. под 180 дни/ годишно в т.ч. 8 5 3 1 16 33 7 

4.2.1.                                          брой селища 6 3 1 2 19 31 6 

5. Дезинфекция на питейните води, м3/ден. 3876 3892 3833 3949 4092 19642 3928 

6. Дял на обслуженото население от ПСПВ, % 7 7 7 29 28 77 15 

7. 

Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ), 

общ брой      2  

8. Общ  проектен капацитет, м3/ден.      2500  

9. Пречистено чрез ПСПВ, м3/ден. 2215 2224 2228 2233 2241 11142 2228 

9.1. едностъпална  ПСПВ брой      1  

9.2. двустъпални  ПСПВ брой      1  

10. 

Дял на обслуженото население от обществена 

канализация % 70 63 67 69 69 338 68 

11. Дял на селищата с канализация, % 33 26 34 36 36 164 33 

12. Дял на обслуженото население от ПСОВ% - - - - - - - 
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№ Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 
за 

година 

13. Пречиствателни станции за отпадъчни води брой      0  

При оценката на осреднените  показатели за ВиК системата в басейна на р. Места за 

периода 2003-2007 г. могат да се направят следните основни изводи: 

- делът на обслужваното население от общественото водоснабдяване  (92%) е с 4,6% 

по-малко от съответната осреднена стойност за ЗБР; 

- средното водопотребление за периода (92 л/жит/ден.) е по-високо от съответното за 

ЗБР – 89,3 л/жит/ден.; 

- осреднените загуби във водопроводната мрежа за разглеждания период са 33%, но 

само през 2007 г. са отчетени 63% загуби, които са по-високи от осреднените за ЗБР 

(53%); 

- делът на населението на воден режим средно за периода  е 7%, като през 2007 г. е 

бил  16%, което е по-високо от осреднената стойност за ЗБР  (11,6%) за същия 

период. Средно 6 селища със 7% от общото население в басейна на р. Места са били 

на воден режим сезонно през разглеждания период, като се увеличава на 19 селища 

с 16% население през 2007 г. ; 

- 15% от населението ползва пречистена питейна вода от ПСПВ, а за останалото 

количество питейна вода се извършва само дезинфекция на суровата вода; 

- 68% от населението в басейна на р. Места е обслужвано от канализация при 75% за 

ЗБР, като делът на селищата с канализация е 33% при 17,2% за ЗБР. 

6. Определяне на заустени отпадъчни води по социално-икономически 

сектори в подбасейна на р.Места 

В Таблица VІ.11. са показани заустените води във водни обекти на басейна на р. Места 

за периода 2003-2007 г.  
 

Таблица VІ.11. Заустени води във водни обекти на басейна на р. Места за периода 
2003-2007 г. 

  2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 
за 

година 

Дял от 
общото 

  хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 % 

1. Общо заустени води във водни обекти: 5212 5146 5057 5485 5560 26460 5292 100 

1.1. пречистени в т.ч. 995 889 797 784 832 4296 859 16 

1.1.1. първично стъпало на пречистване 950 889 786 774 821 4220 844 98 

1.1.2.  вторично стъпало на пречистване 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.  третично стъпало на пречистване                    45 0 10 10 11 76 15 2 

2. 

Общо заустени води от охлаждащи 

процеси в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0  

2.1.               пречистени 0 0 0 0 0 0 0  

3. 

Общо заустени отпадъчни води от 

индустрия: 476 184 202 270 256 1389 278 5 

3.1. пречистени в т.ч.         

3.1.1. първично стъпало на пречистване 380 33 31 74 63 582 116  



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                 Раздел VΙ 

 

 

 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район 197 

 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 Общо 
Средно 
за 

година 

Дял от 
общото 

  хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 хил. m3 % 

3.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

3.1.3.  третично стъпало на пречистване                    45 0 10 10 11 76 15  

3.2. 

в т.ч. енергетика-общо заустени отп. 

води във водни обекти         

3.2.1. пречистени в т.ч.         

3.2.1.1. първично стъпало на пречистване         

3.2.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

3.2.1.3.  третично стъпало на пречистване                            

4. 

Заустени води от охлаждащи процеси в 

индустрия в т.ч.         

4.1.               пречистени          

4.2. 

в т.ч. енергетика -заустени води от охл. 

процеси в т.ч.         

4.2.1.               пречистени         

5. 

Общо заустени отпадъчни води от 

селско стопанство: 0 0 2 163 16 180 36 1 

5.1. пречистени в т.ч. 0 0 0 1 0 1 0  

5.1.1. първично стъпало на пречистване 0 0 0 1 0 1 0  

5.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

5.1.3.  третично стъпало на пречистване                            

6. 

Заустени води от охл. процеси в 

селското стопанство в т.ч.         

6.1.                пречистени          

7. 

Общо заустени отпадъчни води от 

услуги: 134 0 1 27 0 161 32 1 

7.1. пречистени в т.ч. 0 0 1 0 0 1 0  

7.1.1. първично стъпало на пречистване 0 0 1 0 0 1 0  

7.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

7.1.3.  третично стъпало на пречистване                            

8. 

Заустени води от охл. процеси в услуги 

в т.ч.         

8.1.                пречистени          

9. 

Общо заустени отпадъчни води от 

канализация и СПСОВ: 4032 4106 4098 4327 4529 21093 4219 80 

9.1. пречистени в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0  

 9.1.1. първично стъпало на пречистване         

 9.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

 9.1.3.  третично стъпало на пречистване                             

 10. 

Общо заустени отпадъчни води от 

домакинства: 570 856 754 698 758 3637 727 14 

 10.1. пречистени в т.ч. 570 856 754 698 758 3637 727  

 10.1.1. първично стъпало на пречистване 570 856 754 698 758 3637 727  

 10.1.2.  вторично стъпало на пречистване         

 10.1.3.  третично стъпало на пречистване                            

*съгласно данните на НСИ и приемането за първично пречистване за битовите отпадъчни води от 

септични и изгребни ями. 
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От осредненото за периода заустено количество отпадъчни води във водни обекти 

(5292 хил. m
3
) само 16% се пречистват, докато процента на пречистване за ЗБР е 

53,89%. 
 

7. Съпоставка на иззети, използвани и заустени води спрямо ресурса 
на водоизточниците в басейна на р. Места 

Целта на анализа в тази му част е да се направи съпоставка на вече определените иззети, 

използвани повърхностни и подземни води и заустени води спрямо водния ресурс за 

даден район или басейн. За изпълнението на задачата е използван средногодишния 

естествен отток на реките по данни на НСИ 

В Таблица VІ.12.  е направена оценка за иззетите и използвани повърхностни води в 

периода 2003-2007 г. спрямо естествения отток на реките в ЗБР с отчитане на  

екологичния  минимум. 

Таблица VІ.12. Дял на иззети и използвани повърхностни води спрямо 
естествения речен отток в ЗБР за периода 2003-2007 г. 

№ 
Речен 

басейн 

Средногодишен 

естествен отток 

на реките, млн. 

m3 

Средногодишен 

естествен отток 

на реките без 
екологичния 

минимум от 
10%, млн. m3 

Дял на 
общо 
иззети 

води 

заедно с 
тези за 
трансфер 

към други 

басейни, 

% 

Дял на 
общо 
иззетите 
води за 
собствени 

нужди, % 

Дял на общо 
използваните 
води за 
собствени 

нужди, % 

 

1. ЗБР 3151 2835,9 19,5% 

(552,615  

млн. m3) 

3,6% 

(102,335  

млн. m3) 

2,4%* 

(67,97 млн. 

m3) 

62,367 

1.1. р.Места 958 862,2 31,5% 

(271,850  

млн. m3) 

2,4% 

(20,465  

млн. m3) 

1,1% 

(9,171  млн. 

m3) 

5,292 
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          Фигура VІ.13. 

От прехвърлянето на води във воден стрес в по-малка степен е под-басейна на р. Места  

(31,5%). Процентът на иззетите води за собствени нужди в подбасейна на р. Места 

спрямо естествения речен отток е малък (2,4%) което изключва воден стрес при спиране 

или ограничаване на трансфера към друг басейн до 20% от естествения речен отток.  

Също така делът на заустените води (отпадъчни води и от охлаждащи системи) спрямо 

естествения отток в реките е нисък - под 3% (Места – 0,5%), което определя висок 

процент на разреждане и гарантира добро състояние на речните екосистеми при 

съблюдаване на нормативната база за качеството на заустваната отпадъчна вода.  

8. Оценка на социалното и икономическо значение на водовземането 
(в т.ч. водоползване и заустване) в подбасейна на р.Места 

8.1. Социално и икономическо значение на водоползването 

Индустрия, селско стопанство и услуги 

Таблица VІ.14. Социално и икономическо значение на водоползването за 
икономическите сектори в басейна на р.Места в периода 2003-2007 г. 

  2003 2004 2005 2006 2007 

м3
 използвана вода/1000 лв. БДС, произведена в индустрията 

р. Места 4 4 3 3 3 

ЗБР 44 35 26 22 22 

м3
 използвана вода/1000 лв. БДС, произведена в селското стопанство 

р. Места 9 8 7 2 2 

ЗБР 15 15 15 16 16 

м3
 използвана вода/1000 лв. БДС, произведена в услуги 

ПБ р. Места 2 1 1 1 1 

ЗБРБУВ 7 6 7 7 7 

брой персонал/ хил.м3
 използвана вода в индустрията 

р. Места 8,45 8,74 10,45 10,00 13,40 
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ЗБР 3,28 3,69 4,68 4,76 3,95 

брой персонал/ хил.м3
 използвана вода в селското стопанство 

р. Места 0,62 0,77 0,77 2,88 0,71 

ЗБР 0,78 0,86 0,79 0,59 0,41 

брой персонал/ хил.м3
 използвана вода в услугите 

р. Места 9,2 15,5 13,2 11,2 10,1 

ЗБР 12,4 14,7 11,9 11,2 11,2 

 

ВиК дружества 

Таблица VІ.15. Социално и икономическо значение на водоползването за ВиК 

дружествата в басейна на р.Места -2007 г. 
  

м3
 доставена (фактурирана) 

вода/1000 лв. приходи на ВиК 

дружествата от 
водоснабдяване 

водоснабдителен 

персонал/единица обем 

инкасирана вода (млн.м3
) 

р. Места 1570 35 

ЗБР 1567 32 

8.2. Социално и икономическо значение на заустването 

Индустрия, селско стопанство и услуги 

Таблица VІ.16. Социално и икономическо значение на заустването за 
икономическите сектори вбасейна на р.Места в периода 2003-2007 г. 
  2003 2004 2005 2006 2007 

м3
 заустена вода/1000 лв. БДС, произведена в индустрията  

р. Места 1 0 0 0 0 

ЗБР 23 23 24 15 15 

м3 заустена вода/1000 лв. БДС, произведена в селското стопанство 

р. Места 0,00 0,00 0,01 0,64 0,64 

ЗБР 0,21 0,10 1,60 6,61 6,61 

м3
 заустена вода/1000 лв. БДС, произведена в услугите 

р. Места 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ЗБР 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

ВиК дружества 

Таблица VІ.17. Социално и икономическо значение на заустването за ВиК 

дружествата в басейн р.Места -2007 г. 

 

м3
 събрана в обществената 

канализация и пречистена 
отпадъчна вода/1000 лв. 

приходи на ВиК дружествата 
от канализация и пречистване 

персонал в канализацията и 

пречистването на 
отп.води/единица обем 

отведена и пречистена 
отпадъчна вода (млн.м3

) 
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р. Места 10941 4 

ЗБР 9557 5 

 

II.Тенденции и прогнози 

1. Демографска прогноза 

През 2007 г. в басейна на р. Места живеят 127 803 души, което е 20.4% от населението 

на ЗБР (виж Tаблица 66). За периода 2003-2007г. населението е намаляло с 2.0%. Това е 

по-малко в сравнение със ЗБР, чието население е намаляло с 3.5%. Тази тенденция ще се 

запази и през 2027 г. Резултатите от анализа на демографската прогноза (реалистичен, 

оптимистичен и песимистичен вариант) са представени по долу в Таблица VІ.19 
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           Фигура VІ.18. 

Делът на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) през 2008 г. е 70.2%. Очаква се 

този дял слабо да се покачи и в края на прогнозирания период през 2027 г. да стане 71%. 

Намалението на броя на тази възрастова група до 2027 г. ще е със 7.6% по реалистичния 

вариант. По оптимистичния вариант намалението е с 5.3%, а по песимистичния – с 8.8%. 
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Таблица VІ.19. Сравнителни данни за басейна на р. Места и ЗБР за трите варианта на демографската прогноза 

Брой население - всичко               

ЗБР 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2021 г. 2027 г. 

Реалистичен 647499 642956 638411 631732 628459 624960 620489 616067 611788 607469 603105 598689 594216 565638 536963 

Оптимистичен 647499 642956 638411 631732 628459 624960 621097 616663 612379 609333 604955 601784 597287 572283 550325 

Песимистичен 647499 642956 638411 631732 628459 624960 620207 615779 611502 606554 602196 597166 592704 562340 530264 

р. Места                               

Реалистичен 130466 130054 129373 128317 128076 127803 127267 126733 126216 125692 125161 124622 124074 120668 116796 

Оптимистичен 130466 130054 129373 128317 128076 127803 127390 126856 126338 126078 125545 125266 124716 122085 119703 

Песимистичен 130466 130054 129373 128317 128076 127803 127207 126674 126157 125503 124973 124305 123759 119964 115339 

                

 

 

Легенда: 

Прогноза 

Статистически данни от НСИ 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                 Раздел VΙ 

 

 

 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район 203 

 

2. Прогноза за динамиката на икономическото развитие 

2.1. Анализ на състоянието на икономиката в басейна на р.Места  

Икономиката на басейн р.Места се характеризира с по-висок дял на аграрния сектор, 

отколкото е средното равнище за басейна. Докато индустрията в басейна има подобен 

дял, то секторът на услугите има по-нисък дял от средната стойност за басейна. 

Таблица 15 : Секторна структура на БДС в басейна на р. Места 

Икономически сектори 2003 2004 2005 2006 2007 

БДС - аграрен сектор 24% 22% 20% 20% 20% 

БДС - индустрия 32% 33% 35% 38% 38% 

БДС - услуги 44% 45% 45% 42% 42% 

БДС - общо 100% 100% 100% 100% 100% 

2003
2004

2005
2006

2007

БДС - аграрен сектор

БДС - индустрия

БДС - услуги

 

Фигура VІ.21.  Динамика на БВП и БДС – общо и по сектори в басейна на р.Места, 
млн. лв 

2.1. Прогноза за икономическо развитие на басейна на р. Места до 2015 г. и до 2027 г. 

2.1.1. Прогноза за развитие на БДС в аграрния сектор в басейна на  р. Места до 2015 г. и 

до 2027 г. 

При аграрния сектор в този басейн липсва статистическа значимост (т.е. има нисък 

коефициент на детерминация) на данните за миналия период. По тази причина е използвана 

методология за прогнозиране, основана на средния темп на растеж за периода 1999-2007 г. 

След изчисляването му с него е екстраполирана постигнатата стойност на БДС за сектора 

през 2007 г. за целия прогнозен период. Така е получена реалистичната прогноза. При 
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песимистичната прогноза този ръст се намалява двойно, а при оптимистичната – той се 

завишава с 3%. След това тези темпове на растеж се използват за получаване на 

песимистичните и оптимистичните прогнози. Стойностите на прогнозата при „бизнес на 

всяка цена” са получени като 90% от съответните стойности на песимистичната прогноза. 

Получените стойности в четири варианти за аграрния сектор, както и делът на сектора в 

БДС за подбасейна са представени в  Таблица VІ.22.  

2.1.2. Прогноза за развитие на БДС в индустрията в басейна на  р.Места до 2015 г. и до 

2027 г. 

За прогнозиране на бъдещата динамика на БДС в реалистичния вариант, създаван в 

индустрията на подбасейна е използвана линейна функция. Тази функция отговаря на 

реалистичните очаквания за развитие на този сектор през прогнозния период. 

Оптимистичната прогноза е изчислена въз основа на получените стойности от 

реалистичната прогноза, които са завишени с 3% за всяка една година от бъдещия период.  

Песимистичната прогноза е пресметната с помощта на степенна функция.  

Стойностите на прогнозата при „бизнес на всяка цена” са получени като 90% от съответните 

стойности на песимистичната прогноза. 

Получените стойности в четири варианта за индустриалния сектор, както и делът на сектора 

в БДС за подбасейна са представени в Таблица VІ.22. 

2.1.3. Прогноза за развитие на БДС в сектора на услугите в басейн Места до 2015 г. и до 

2027 г. 

За прогнозиране на бъдещата динамика на БДС в реалистичния вариант, създаван в сектора 

на услугите на басейна е използвана линейна функция. Тази функция отговаря на 

реалистичните очаквания за развитие на този сектор през прогнозния период. 

Оптимистичната прогноза е изчислена въз основа на получените стойности от 

реалистичната прогноза, които са завишени с 3% за всяка една година от бъдещия период.  

Песимистичната прогноза е пресметната с помощта на степенна функция.  

Стойностите на прогнозата при „бизнес на всяка цена” са получени като 90% от съответните 

стойности на песимистичната прогноза. 

Получените стойности в четири варианта за сектора на услугите, както и делът на сектора в 

БДС за басейна са представени в Таблица VІ.22. 
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Таблица VІ.22.: Прогноза за развитие на БДС в басейн р. Места до 2015 година и до 2027 г., хил. лв. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2027 

БДС - аграрен сектор            

реалистична 101645 107166 112987 119125 125595 132418 139611 147194 155190 213156 292773 

песимистична  99026 101716 104478 107316 110231 113225 116300 119458 122703 144106 169243 

бизнес на всяка цена 89124 91544 94031 96584 99208 101902 104670 107513 110433 129696 152319 

оптимистична  101492 106845 112479 118411 124656 131230 138151 145436 153106 208408 283684 

БДС - индустрия            

реалистична 180994 191969 202944 213919 224894 235869 246844 257819 268794 334644 400494 

песимистична  163739 168517 172959 177117 181030 184730 188242 191588 194785 211541 225361 

бизнес на всяка цена 147365 151665 155663 159405 162927 166257 169418 172429 175307 190387 202825 

оптимистична  186424 197728 209032 220337 231641 242945 254249 265554 276858 344683 412509 

БДС - услуги            

реалистична 223090 234400 245710 257020 268330 279640 290950 302260 313570 381430 449290 

песимистична  211371 217058 222335 227264 231894 236266 240409 244351 248113 267751 283858 

бизнес на всяка цена 190234 195352 200101 204537 208705 212639 216368 219916 223302 240976 255472 

оптимистична  229783 241432 253081 264731 276380 288029 299679 311328 322977 392873 462769 

БДС - общо            

реалистична 505729 533535 561641 590064 618819 647927 677405 707273 737554 929230 1142557 

песимистична  474136 487291 499772 511697 523155 534220 544951 555398 565601 623399 678462 

бизнес на всяка цена 426723 438562 449795 460527 470839 480798 490456 499858 509041 561059 610615 

оптимистична  517699 546005 574593 603478 632677 662204 692079 722318 752941 945964 1158961 

Структура            

аграрен сектор 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 23% 26% 
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 индустрия 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 35% 

 услуги 44% 44% 44% 44% 43% 43% 43% 43% 43% 41% 39% 

 общо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       Легенда: 

Прогноза 

Статистически данни от НСИ 
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   Таблица VІ.23: Прогноза за развитие на БДС в туризма в басейна на р.Места до 2015 година и до 2027 г., хил. лв. 

ЗБР 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2027 

р.Места                       

Прогноза                       

реалистична 44618 46880 49142 51404 53666 55928 58190 60452 62714 76286 89858 

песимистична  42274 43412 44467 45453 46379 47253 48082 48870 49623 53550 56772 

бизнес на всяка цена 38047 39070 40020 40907 41741 42528 43274 43983 44660 48195 51094 

оптимистична  45957 48286 50616 52946 55276 57606 59936 62266 64595 78575 92554 

       Легенда: 

Прогноза 

Статистически данни от НСИ 
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3. Прогноза за развитието на доходите на населението 

В съответствие с възприетата методология, представена в общата част на 

икономическия анализ за ЗБР и съставения въз основа на нея алгоритъм, са изготвени 

три варианта на прогнози за развитието на общите доходи на домакинствата, а в 

рамките само на реалистичния вариант е прогнозирано развитието на общия годишен 

доход на лице от домакинство, както и доходите на домакинствата от най- 

нискодоходния (първи) децил. Резултатите за района на р.Места са представени в двете 

таблици по-долу: 

 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                 Раздел VΙ 

 

 

 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район 209 

 

Таблица VІ.24. Развитие на общия годишен доход на домакинствата в басейн р.Места до 2027 година (лв.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2021 2027 

Оптимистичен вариант 
6313 6137 6287 8053 7745 8398 9081 9749 10410 11115 11859 12689 19050 26980 

Песимистичен вариант  
6313 6137 6287 8053 7745 8318 8931 9510 10078 10678 11305 12003 17208 23261 

Реалистичен вариант - по 

темпа на осиг.доход  
6313 6137 6287 8053 7745 8358 9006 9629 10243 10895 11579 12342 18107 25055 

 

Легенда: 

Прогноза 

Статистически данни от НСИ 
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Таблица VІ.25. Развитие на доходите на населението в басейн Места до 2027 

година (лв.) 

Години 
Общ годишен доход на 
домакинство в водосбор  

Места - лв. 

Общ годишен доход на 
лице от домакинство в 

водосбор Места - лв. 

Доход на домакинство от 
най- бедния (първи) 

децил - (разчетна 
величина на база 

съотношението между 
средното за Б-я и 

децилните групи и 

разчетната величина за 
общия доход на 
домакинство в 

водосбора)- лв. 

2004 
6313 2299 2947 

2005 
6137 2415 2865 

2006 
6287 2385 2935 

2007 
8053 2907 3759 

2008 
7745 2909 3616 

2009 
8358 3139 3902 

2010 
9006 3383 4204 

2011 
9629 3617 4495 

2012 
10243 3847 4782 

2013 
10895 4092 5086 

2014 
11579 4349 5406 

2015 
12342 4636 5762 

2016 
13203 4959 6164 

2017 
14053 5278 6561 

2018 
15029 5645 7016 

2019 
16064 6034 7499 

2020 
17093 6420 7980 

2021 
18107 6801 8453 

2022 
19169 7200 8949 
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Години 
Общ годишен доход на 
домакинство в водосбор  

Места - лв. 

Общ годишен доход на 
лице от домакинство в 

водосбор Места - лв. 

Доход на домакинство от 
най- бедния (първи) 

децил - (разчетна 
величина на база 

съотношението между 
средното за Б-я и 

децилните групи и 

разчетната величина за 
общия доход на 
домакинство в 

водосбора)- лв. 

2023 
20279 7617 9467 

2024 
21440 8053 10009 

2025 
22655 8509 10576 

2026 
23831 8951 11125 

2027 
25055 9411 11697 

Получените данни отразяват темпа на нарастване осигурителния доход (приет като база 

при екстраполацията) и сочат увеличение на доходите в района 3,2 пъти за прогнозния 

период. Това са и границите, с които следва да се съобразява изменението на цените на 

ВиК услугите за населението, в контекста разбира се на законовите изисквания за 

тежестта на тези разходи в бюджетите на домакинствата.  

 

 



План за  управление на речния басейн на река Места                                                                 Раздел VΙ 

 

 

 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район 212 

 

4. Социална поносимост на цените на ВиК услугите за населението 

Прогнозните оценки в лева до 2027 година за социалната поносимост на цените на ВиК услуги за населението, живеещо в басейна на 

р.Места са представени в следващата таблица.  

Таблица VІ.26. Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението в басейн р.Места до 2027 

година (лв.) 

 

І-ви вариант - при база "общ 

год.доход на домакинство" 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Общ ГОДИШЕН доход на 

ДОМАКИНСТВО в басейн - Места - 

лв. (отчетната величина до 2008 е 

разчетна)         6313 6137 6287 8053 7745 8358 9006 9629 10243 10895 

(І.1) Социално поносим размер на 

разходите на домакинство в басейна 

за ВиК услуги – при праг 4% от 

доходите на домакинство (лв)               322 310 334 360 385 410 436 

(І.2) Социално поносим размер на 

разходите на домакинство в басейна 

  за ВиК услуги – при праг 3% от 

доходите на домакинство (лв)                             

(І.3) Вариант1 (оптимистичен): Ниво 

на „СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА 

ЦЕНА (с ДДС) на ВиК услугите за 

домакинствата в РБ  - при 4% праг и 

"Y" куб.м. вода годишно (2.8 куб.м 

на лице*"X" лица в домакинство*12 

месеца) - лв.               3,91 3,76 4,06 4,38 4,68 4,98 5,29 
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(І.4) Вариант 2 (реалистичен): Ниво 

на „СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА 

ЦЕНА (с ДДС) на ВиК услугите в РБ 

за домакинствата - при 3% праг и "Y" 

куб.м. вода годишно - лв.               2,93 2,82 3,05 3,28 3,51 3,73 3,97 

 

 

І-ви вариант - при база "общ 

год.доход на домакинство" 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Общ ГОДИШЕН доход на 

ДОМАКИНСТВО в басейн - Места - 

лв. (отчетната величина до 2008 е 

разчетна) 11579 12342 13203 14053 15029 16064 17093 18107 19169 20279 21440 22655 23831 25055 

(І.1) Социално поносим размер на 

разходите на домакинство в басейна  

за ВиК услуги – при праг 4% от 

доходите на домакинство (лв) 463 494 528 562 601 643 684 724 767 811 858 906 953 1002 

(І.2) Социално поносим размер на 

разходите на домакинство в басейна  

за ВиК услуги – при праг 3% от 

доходите на домакинство (лв) 347 370 396 422 451 482 513 543 575 608 643 680 715 752 

(І.3) Вариант1 (оптимистичен): Ниво 

на „СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА 

ЦЕНА (с ДДС) на ВиК услугите за 

домакинствата в басейна  - при 4% 

праг и "Y" куб.м. вода годишно (2.8 

куб.м на лице*"X" лица в 

домакинство*12 месеца) - лв. 5,63 6,00 6,42 6,83 7,30 7,81 8,31 8,80 9,31 9,85 10,42 11,01 11,58 12,17 
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(І.4) Вариант 2 (реалистичен): Ниво на 

„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА 

(с ДДС) на ВиК услугите в басейна за 

домакинствата - при 3% праг и "Y" 

куб.м. вода годишно - лв. 4,22 4,50 4,81 5,12 5,48 5,85 6,23 6,60 6,99 7,39 7,81 8,26 8,68 9,13 
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ІІ-ри вариант - при база "общ год. доход 
на домакинство от І-ва децилна група 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доход на домакинство от най- бедния 

(първи) децил - (разчетна величина на база 

съотношението между средното за Б-я и 

децилните групи и разчетната величина за 

общия доход на домакинство в басейна)- 

лв.              3759 3616 3902 4204 4495 4782 5086 

(ІІ.1) Социално поносим размер на 

разходите за ВиК услуги на домакинство 

от І-ви децил в басейна  – при праг 4% от 

доходите на домакинството (лв)              150 145 156 168 180 191 203 

(ІІ.2) Социално поносим размер на 

разходите за ВиК услуги на домакинство 

от І-ви децил в басейна  – при праг 3% от 

доходите на домакинството (лв)              113 108 117 126 135 143 153 

(ІІ.3)  Вариант 3 (оптимистичен): Ниво на 

„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с 

ДДС) на ВиК услугите за домакинствата 

от І-ви децил в басейна  - при 4% праг и 

"Y" куб.м. вода годишно ("Y"="X" лица в 

домакинство*2.8 куб.м на лице*12 

месеца) - лв.               1,83 1,76 1,90 2,04 2,18 2,32 2,47 
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(ІІ.4) Вариант 4 (реалистичен):Ниво на 

„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с 

ДДС) на ВиК услугите за домакинствата 

от І-ви децил в басейна - при 3% праг и 

"Y" куб.м. вода годишно ("Y"="X" лица в 

домакинство*2.8 куб.м на лице*12 

месеца) - лв.               1,37 1,32 1,42 1,53 1,64 1,74 1,85 
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ІІ-ри вариант - при база "общ год. доход на 
домакинство от І-ва децилна група 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Доход на домакинство от най- бедния (първи) 

децил - (разчетна величина на база 

съотношението между средното за Б-я и 

децилните групи и разчетната величина за 

общия доход на домакинство в басейна)- лв. 5406 5762 6164 6561 7016 7499 7980 8453 8949 9467 10009 10576 11125 11697 

(ІІ.1) Социално поносим размер на разходите за 

ВиК услуги на домакинство от І-ви децил в 

басейна  – при праг 4% от доходите на 

домакинството (лв) 216 230 247 262 281 300 319 338 358 379 400 423 445 468 

(ІІ.2) Социално поносим размер на разходите за 

ВиК услуги на домакинство от І-ви децил – при 

праг 3% от доходите на домакинството (лв) 162 173 185 197 210 225 239 254 268 284 300 317 334 351 

(ІІ.3)  Вариант 3 (оптимистичен): Ниво на 

„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с ДДС) 

на ВиК услугите за домакинствата от І-ви децил 

в ПБ  - при 4% праг и "Y" куб.м. вода годишно 

("Y"="X" лица в домакинство*2.8 куб.м на 

лице*12 месеца) - лв. 2,63 2,80 3,00 3,19 3,41 3,64 3,88 4,11 4,35 4,60 4,86 5,14 5,41 5,68 

(ІІ.4) Вариант 4 (реалистичен):Ниво на 

„СОЦИАЛНО ПОНОСИМАТА ЦЕНА (с ДДС) 

на ВиК услугите за домакинствата от І-ви децил 

в ПБ - при 3% праг и "Y" куб.м. вода годишно 

("Y"="X" лица в домакинство*2.8 куб.м на 

лице*12 месеца) - лв. 1,97 2,10 2,25 2,39 2,56 2,73 2,91 3,08 3,26 3,45 3,65 3,85 4,05 4,26 
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Сравнението на получените прогнозни стойности позволява да се заключи, че най- 

поносими за населението от социална гледна точка е равнището на цените при база 

"доход на І децил" - варианти 3 и 4. Те – на свой ред и в съответствие с нивото на 

доходите на домакинствата, са малко по – ниски в сравнение със средните цени на 

целия ЗБР (които в крайната 2027 г. са съответно 5,85  и 4,39 лв.).  
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VІI. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите. 

 

1. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите в басейна на р. Места 

– Таблица VІІ.4. 
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Таблица  VІІ.4 

 

N 

по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описа-

ние на 

типа 

Код EU_CD 
Описание на 

водното тяло 

Оценка на  

физикохимични 

параметри 

Оценка на 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен 

статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състоянието 
Обща екологична  цел основни мерки местоположение 

оценка на 

състоянието 

след 

прилагане на 

мярката 

допълнителни 

мерки 

краен ефект 
от мерките/ 

отлагане 

1 TR31 20111 BG4ME900R078 

Река Черна 

Места от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток - 
преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане от 
р. Черна Места 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

2 TR31 20111 BG4ME900R079 

Река Бяла 

Места от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние 
много добро 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние; 

осигуряване 

минимално 

допустимия 

екологичен отток 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток - 
преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане от 
р. Бяла Места 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

3 TR33 21111 BG4ME900R080 

Река Места в 

участъка от 

вливането на 

притоците й 

Бяла и Черна 

Места, до 

вливането й в 

река Изток. 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по  NO2; 

EQR 0.7 – 0.8; 

поддържане на 

екологичен отток след 

водохващанията 

ПСОВ - 8000 е.ж. гр. Якоруда 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

4 TR31 20111 BG4ME900R081 

Река Белишка 

с левия й 

приток река 

Вотръчка от 

изворите до 

вливането им 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 
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5 TR31 20111 BG4ME900R082 

Река Белишка 

от вливането 

на река 

Вотръчка до 

вливането й в 

река Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2, 

общ P; EQR 0.7 – 0.8 

ПСОВ - 3780 е.ж. гр. Белица 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

6 TR33 21111 BG4ME900R083 

Река Бабешка 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние EQR 0.7 – 

0.8 

      
проучвателен 

мониторинг 

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

7 TR26 11101 BG4ME800R084 

Река Изток от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2, 

общ P и НРВ; EQR 0.7 

– 0.8 

*** работещата 

ПСОВ - гр. 

Разлог -18834 

е.ж.ще подобри 

физикохимичното 

състояние на 

водното тяло 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

8 TR33 21111 BG4ME800R087 

Бела река от 

изворите до 

вливането й в 

река Изток. 

умерено 

състояние 
умерено състояние 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2 и 

НРВ, EQR 0.7 – 0.8 

        

незадоволит
елно 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

9 TR33 21111 BG4ME800R088 

Река Седрач 

(Бачевска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Изток. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
ПСОВ - 2010 е.ж. 

с. Бачево, общ. 

Разлог 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

10 TR33 21111 BG4ME800R089 

Река 

Драглишка от 

изворите до 

вливането й в 

река Изток. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

11 TR34 30111 BG4ME800R085 

Река Глазне 

(Дeмяница) с 

левия си 

приток река 

Бъндерица от 

изворите до 

вливането им 

добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

12 TR31 20111 BG4ME800R086 

Река Глазне от 

вливането на 

река 

Бъндерица  до 

вливането й в 

река Изток. 

лошо състояние добро състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по   NH4, 

NO2 , НРВ, PO4, общ 

P, EQR 0.7 – 0.8  

1.ПСОВ - 29000 

еж.; 2. ПСОВ - 

6000 е.ж. 

1. гр. Банско; 2. с. 
Баня, общ. 

Разлог 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

13 TR27 11110 BG4ME700R090 

Река Места от 

вливането на 

река Изток до 

вливането на 

река 

Рибновска. 

умерено 

състояние 
добро състояние добро състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2 и 

НРВ 

*** ПСОВ - гр. 

Якоруда, гр. 

Белица, гр. 

Банско, с. Баня, 

гр. Разлог и гр. 

Добринище 

  
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

14 TR31 20111 BG4ME700R091 

Река 

Ръждавица от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 
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15 TR33 21111 BG4ME700R092 

Река Златарица 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

незадоволително 

състояние 
добро състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по  NO2, 

PO4, общ P; EQR 0.7 – 

0.8 

        

лошо 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

16 TR31 20111 BG4ME700R093 

Река 

Добринишка 

(Дисилица) от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   PO4 – 

0.1, NO2; EQR 0.7 – 

0.8 

ПСОВ - 8000 е.ж. гр. Добринище 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

17 TR31 20111 BG4ME700R094 

Река Безбожка 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни 
много добро 

състояние 

много добро 

състояние 

много добро 

състояние 

поддържане на много 

добро състояние 
        

много добро 

състояние 

18 TR33 21111 BG4ME700R095 

Река Мътница 

(Матан дере) 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

19 TR34 30111 BG4ME700R096 

Река Ретиже от 

изворите до 

водохващането 

на  ВЕЦ 

“Ретиже–1” на 

кота 1635 м. 

добро състояние 
много добро 

състояние 
няма данни добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

20 TR31 20111 BG4ME700R097 

Река Ретиже от 

водохващането 

на ВЕЦ 

“Ретиже–1”  на 

кота 1635м до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволително 

състояние 

поддържане 

стойностите за  добро 

състояние по химия 

поддържане на 

екологичен отток след 

водохващанията 

административни 

мерки  - 

преразглеждане 

на 

количествените 

параметри на 

издадените 

разрешителни за 

водовземане от 
р. Ретиже 

  
добро 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

добро 

състояние 

21 TR31 20111 BG4ME700R098 

Река 

Градинишка 

(Осеновска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни  добро състояние няма данни добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

22 TR31 20111 BG4ME700R099 

Река Лъкенска 

(Кременска) от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

23 TR31 20111 BG4ME700R100 

Река Каменица 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

24 TR31 20111 BG4ME700R101 

Река Костена 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

25 TR31 20111 BG4ME700R102 

Река 

Рибновска  от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни  умерено състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние по EQR 0.7 

– 0.8; и по елементите 

за 

хидроморфологично 

качество  

ПСОВ - 3000 е.ж. 
с.Рибново, общ. 

Гърмен 

умерено 

състояние 

 проучвателен 

мониторинг  

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 
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26 TR27 11110 BG4ME700R103 

Река Места от 

вливането на 

река 

Рибновска до 

вливането на 

река Канина. 

добро състояние СМВТ  добро състояние 

умерен 

екологичен 

потенциал 

СМВТ - достигане на 

добър екологичен 

потенциал 

административни 

мерки  
  

добър 

екологичен 

потенциал 

  

 

 

Поддържане 

проектните 

параметри на 

корекцията 

добър 

екологичен 

потенциал 

27 TR31 20111 BG4ME700R104 

Река Туфча от 

изворите до 

края на 

с.Брезница. 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

28 TR28 11111 BG4ME700R105 

Река Туфча от 

село Брезница 

до вливането 

си в река 

Места. 

умерено 

състояние 
добро състояние 

умерено 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по   NO2 и 

на добър екологичен 

потенциал по EQR 0.7 

– 0.8 

1. ПСОВ -3900 

е.ж.;              2. 

ПСОВ -2010 е.ж. 

1. с. Брезница, 

общ. Гоце 

Делчев;         2. с. 
Корница, общ. 

Гоце Делчев 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

29 TR31 20111 BG4ME600R106 

Река Канина с 

десния си 

приток река 

Вищерица от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  добро 

състояние по химия, 

поддържане на 

минимален 

екологичен отток 

1.ПСОВ -2100 

е.ж.;              2. 

ПСОВ - 4000 е.ж.  

1. с. Гърмен; 2. с. 
Огняново, общ. 

Гърмен /ПСОВ 

ще обслужва и с. 
Марчево, общ. 

Гърмен/ 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

30 TR27 11110 BG4ME500R107 

Река Места от 

вливането на 

река Канина 

до вливане на 

река Мътница. 

добро състояние СМВТ добро състояние 

умерен 

екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане на 

добър екологичен 

потенциал   
ПСОВ - 3500 е.ж. 

с. Дебрен, общ. 

Гърмен 

добър 

екологичен 

потенциал 

Поддържане 

проектните 

параметри на 

корекцията  

добър 

екологичен 

потенциал 

31 TR33 21111 BG4ME500R108 

Река 

Неврокопска 

(Тупувишка) 

от изворите до 

вливането на 

левия й приток  

река 

Добротинска. 

няма данни добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 

32 TR28 11111 BG4ME500R109 

Река 

Неврокопска 

(Тупувишка) 

от вливането 

на река 

Добротинска 

до вливането й 

в река Места. 

лошо състояние СМВТ  лошо състояние 
лош екологичен 

потенциал 

СМВТ - Достигане на 

добър екологичен 

потенциал 

ПСОВ - 32000 

е.ж. 
гр. Гоце Делчев 

добър 

екологичен 

потенциал 

Поддържане 

проектните 

параметри на 

корекцията  

добър 

екологичен 

потенциал 

33 TR31 20111 BG4ME500R110 

Река 

Дъбнишка от 

изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние лошо състояние лошо състояние 

достигане на добро 

състояние  по  EQR 

0.7 – 0.8 

ПСОВ - 2010 е.ж. 
с. Дъбница, общ. 

Гърмен 

умерено 

състояние 

проучвателен 

мониторинг 

умерено 

състояние, 

отлагане за 

2021г. 

34 TR26 11101 BG4ME500R111 

Река Топлика 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

няма данни добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на добро 

състояние 
        

добро 

състояние 
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35 TR25 11011 BG4ME400R112 

Река Мътница 

от изворите до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние 

(еднократно 

превишение по 

нитритен азот и 

неразтворени 

вещества) 

добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на  добро 

състояние  
        

добро 

състояние 

36 TR27 11110 BG4ME100R113 

Река Места от 

вливането на 

река Мътница 

до границата. 

добро състояние добро състояние добро състояние добро състояние 
поддържане на  добро 

състояние 
ПСОВ - 6265 е.ж. 

гр. Хаджидимово 

/ПСОВ ще 

обслужва с. 
Копривлен, с. 
Ляски и с. 
Садово/ 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

37 TR31 20111 BG4ME200R114 

Река 

Сатовчанска 

Бистрица от 

изворите до 

вливането на 

десния й 

приток река 

Дяволски дол. 

няма данни умерено състояние 
много добро 

състояние 

умерено 

състояние 

достигане на добро 

състояние по 

елементите за 

хидроморфологичното 

качество  

ПСОВ - 2700 е.ж. 
с. Сатовча, общ. 

Сатовча 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

38 TR28 11111 BG4ME200R115 

Река 

Сатовчанска 

Бистрица от 

вливането на 

река Дяволски 

дол до 

вливането й в 

река Места. 

добро състояние умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

поддържане 

стойностите за  добро 

състояние по химия; 

по елементите за 

хидроморфологичното 

качество 

1.ПСОВ - 3010 

е.ж.;              2. 

ПСОВ - 2350 е.ж.;      

3. ПСОВ - 2400 

е.ж. и    4. ПСОВ -

2БР.х2000 е.ж. 

1.с.Вълкосел, 

общ. Сатовча; 2. 

с. Плетена, общ. 

Сатовча; 3. с. 
Слащен, общ. 

Сатовча и 4. с. 
Абланица, общ. 

Хаджидимово 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

                  *** 

Доизграждане 

и/или 

реконструкция на 

канализация за 

отвеждане  на 

отпадъчни води в 

ПСОВ  

Мярката се прилага към всички водни тела за които е предвидено 

изграждането на ПСОВ или реконструкция, разширение и 

модернизация на съществуваща ПСОВ.  
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VІІІ. Регистър на всички други подробни програми и планове в 

поречието на река Места, в обхвата на Западнобеломорски район 

за басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, 

сектори, проблеми или типове води имащи отношение към ПУРБ. 

 

1. РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В 

ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА МЕСТА. 

 

Планови документи, отнасящи се до поречието на река Места. 

 

Прегледани са  следните основни планови документи:  

− План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г.  

− План за развитие на Южен централен район за планиране – 2007-2013 г. 

− Стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г. 

− Общински планове за 8 общини във водосбора на река Места 

 

Разгледани са и  Плановете за управление на двата Национални парка- НП “Рила” и 

НП “Пирин”(посочени в раздел VІІІ от общата част на ПУРБ) 

 

1.1. План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г. 
 

Стратегическата цел на Плана за развитие на югозападния район е “Балансирано 

развитие на Югозападния район за планиране чрез регионален икономически растеж, с 

което да се осигури повече и по-квалифицирана работа, по-добро качество на живота, 

опазване на природното и културното наследство, опазване и възстановяване на околната 

среда”. 

Целите на стратегическия план са: 

• Осъществяване на икономически растеж чрез развитие на конкурентна и 

разнообразна регионална икономика. Това включва насърчаване на икономическите 

бизнес дейности и привличане на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), подобряване на 

бизнес инфраструктурата и развитие на човешките ресурси;  

• Намаляване на интеррегионалните различия и консолидиране на връзките 

между селищните центрове. Това се мотивира от интеррегионалната диференциация на 

областно и общинско ниво и по-специално с оглед на човешкия капитал, 

инфраструктурното развитие, обществените услуги; 

• Икономическа и социална съгласуваност с останалите региони в ЕС. Целта 

е свързана с ЕС интеграцията, намаляването на диференциацията в регионален мащаб и 

участие в транснационални мрежи за сътрудничество. 
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На тази основа са формулирани следните приоритети: 

Приоритет 1: Увеличаване на конкурентноспособността на регионалната 

икономика;  

Приоритет 2: Развитие на транспортната, инженерната и техническата 

инфраструктура; 

Приоритет 3: Подобряване на качеството на жизнената среда в населените места 

и на начина на живот; 

Приоритет 4: Усилване на административните възможности на местните и 

регионалните власти и развитие на сътрудничеството между регионите.  

 

1.2. Стратегия за развитие на област  Благоевград 2007-2013 г. 

 

Главните цели на Стратегията за развитие на Благоевградска област за 2007-2013 г. 

са: 

- Постигане на висок ръст на развитие, насочено към хората чрез използване 

на уникалните ресурси на областта; 

� Насърчаване на промишлеността и подобряване на бизнес климата; 

� Подобряване на техническата инфраструктура. 

- Трансгранично сътрудничество и използване на граничното 

местоположение на кръстопът.  

� Развитие на трансграничната инфраструктура насочено към 

подобряване на икономическото развитие и качеството на живота. 

- Подобряване на качеството на живота и увеличаване на степента на 

заетост.  

� По-добри условия на работа 

� Развитие на социалната и културната инфраструктура. 

 

Общите ключови думи на плановете са икономическо развитие, основано на 

местни ресурси, чрез развитие на промишлеността и съобразяване с опазването и 

възстановяването на околната среда, като по този начин се създават по-добри работни 

места и оттам се подобрява качеството на живот на жителите на регионите. 

 

1.3. Общински планове за развитие. 
 

Таблица 8.1 обобщава основните приоритети на посочените по горе документи, 

включително и  общинските планове за общините във водосбора на  река Места в 

Западнобеломорски район. 
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Таблица VІІІ.1. Регистър на планове и програми в басейна на река Места 

 

№ 
Планов 

документ 
Функция Съдържание Изготвен от Одобрени от 

Изготвен въз 
 основа на 

Период на  
действие 

1. План за 

развитието на 

община 

Якоруда 

Подобряване на 

конкурентноспособността на 

местната икономика, създаване 

на устойчива заетост, развитие 

на инфраструктурата, опазване 

на околната среда 

Анализи и мерки за създаване 

на конкурентна местна 

икономика;развитие на 

инфрастуктурата,човешките 

ресурси и подобряване 

качеството на живот. 

Кмет на 

община 

Якоруда 

Общински 

съвет 

Закон за 

регионалното 

развитие. 

Областна 

стратегия за 

развитие; 

Национална 

стратегия за 

развитие 

2007 - 2013 

2. План за 

развитието на 

община Гърмен 

Подобряване на 

конкурентноспособността на 

местната икономика, създаване 

на устойчива заетост, развитие 

на инфраструктурата, опазване 

на околната среда 

Анализ и създаване на 

устойчиво икономическо 

развитие;подобряване на 

услугите и качеството на 

живот;прозрачно и ефективно 

управление 

Кмет на 

община 

Гърмен 

Общински 

съвет 

Областна 

стратегия за 

развитие; 

Национална 

стратегия за 

развитие 

2007 - 2013 

3. План за 

развитието на 

община 

 Хаджидимово 

Подобряване на 

конкурентноспособността на 

местната икономика, създаване 

на устойчива заетост, развитие 

на инфраструктурата, опазване 

на околната среда 

Засилване на традиционната 

икономика и развитие на 

алтернативна;увеличаване 

потенциала на 

чов.ресурси;соц.интеграция;ус

коряване на трансграничното 

сътрудничество 

Кмет на 

община 

Хаджидимово 

Общински 

съвет 

Областна 

стратегия за 

развитие; 

Национална 

стратегия за 

развитие 

2007 - 2013 

4. План за 

развитие на 

община Банско 

Подобряване на 

конкурентноспособността на 

местната икономика, създаване 

на устойчива заетост, развитие 

на инфраструктурата, опазване 

на околната среда 

Създаване на основа за 

устойчиво и балансирано 

иконом.развитие;издигане 

нивото на 

приходите,степентта на 

заетост и качеството на живот; 

трансгранично 

сътрудничество 

Кмет на 

община Банско 

Общински 

съвет 

Областна 

стратегия за 

развитие; 

Национална 

стратегия за 

развитие 

2007 - 2013 
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№ 
Планов 

документ 
Функция Съдържание Изготвен от Одобрени от 

Изготвен въз 
 основа на 

Период на  
действие 

5. План за 

развитие на 

община Гоце 

Делчев 

Подобряване на конкурентно 

способността на местната 

икономика, създаване на 

устойчива заетост, развитие на 

инфраструктурата, опазване на 

околната среда 

Стимулиране на 

икономическия 

растеж;насърчаване на 

инвестициите и 

привлекателността на 

туризма;подобряване на тех. и 

соц.  инфраструктура; 

намаляване на параметрите на 

околната среда 

Кмет на 

община Гоце 

Делчев 

Общински 

съвет 

Областна 

стратегия за 

развитие; 

Национална 

стратегия за 

развитие 

2006 - 2013 

6. План за 

развитие на 

община Разлог 

Подобряване на конкурентно 

способността на местната 

икономика, създаване на 

устойчива заетост, развитие на 

инфраструктурата, опазване на 

околната среда 

Опазване на естествената 

околна среда;опазване на 

културните традиции; 

засилване на бизнес 

инфраструктурата; развитие 

на туристическия потенциал и 

услугите 

Кмет на 

община Разлог 

Общински 

съвет 

Областна 

стратегия за 

развитие; 

Национална 

стратегия за 

развитие 

2007 -2013 

7. План за 

развитие на 

община 

Сатовча 

Подобряване на конкурентно 

способността на местната 

икономика, създаване на 

устойчива заетост, развитие на 

инфраструктурата, опазване на 

околната среда 

Създаване на активна бизнес 

среда;развитие на 

икономическия потенциал и 

ефективност; развитие на 

инфраструктурата и 

подобряване качеството на 

живот. 

Кмет на 

община 

Сатовча 

Общински 

съвет 

Областна 

стратегия за 

развитие; 

Национална 

стратегия за 

развитие 

2007 -2013 

8. План за 

управление на 

НП"Рила" 

Анализ на целите, дейностите и 

инвестициите 

Значение на елементите на 

околната среда и режимите на 

ползване на различните 

зони;туристически потенциал; 

демографско и икономическо 

развитие на местните 

общини;административно 

управление на парка. 

МОСВ;ИАОС Министерски 

съвет 

Закон за 

защитените 

територии 

2001 -2010 
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№ 
Планов 

документ 
Функция Съдържание Изготвен от Одобрени от 

Изготвен въз 
 основа на 

Период на  
действие 

9. План за 

управление на 

НП"Пирин" 

Опазване на природните 

ландшафти;устойчиво 

прилагане на туризма;социални 

и икономически фактори за 

регионално развитие 

Опазване на природните 

екосистеми; насърчаване на 

научните изследвания; 

разработване на политика за 

сигурност. 

МОСВ;ИАОС Министерски 

съвет 

Закон за 

защитените 

територии 

2004 - 

10

. 

Програма за 

развитие на 

алтернативното 

земеделие в 

Родопите 

развитие на ефективно 

земеделско производство в 

Родопите;устойчиво развитие на 

региона;създаване на 

алтернативно земеделие с цел 

повишаване на заетостта на 

населението 

Анализ на съществуващото 

земеделие в Родопите и 

набелязване на целите в 

развитието на алтернативно 

земеделие 

МЗГ Министерски 

съвет 

Необходимостта 

от увеличаване 

на конкурентно 

способността на 

земеделието 

2007 -2013 
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VІІІ. РЕГИСТЪР НА ВСИЧКИ ДРУГИ ПОДРОБНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ В 

ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА МЕСТА, В ОБХВАТА НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ 

РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОТДЕЛНИ 

ПОДБАСЕЙНИ, СЕКТОРИ, ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТИПОВЕ ВОДИ ИМАЩИ 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПУРБ. 227 

1. РЕГИСТЪР НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ В ПОРЕЧИЕТО НА 

РЕКА МЕСТА. 227 

Планови документи, отнасящи се до поречието на река Места. 227 
1.1. План за развитие на Югозападен район за планиране – 2007-2013 г. 227 
1.2. Стратегия за развитие на област  Благоевград 2007-2013 г. 228 
1.3. Общински планове за развитие. 228 
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ІХ. РАЗДЕЛ 

 

9. Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при 

изпълнението им и свързаните с това изменения на плана  
 

 
Към настоящия раздел е приложима обосновката към раздел ІХ от общата част на ПУРБ. 

Тук са разгледани конкретните резултати от срещите със заинтересованите страни за басейна на 
река Места. Приложени са и постъпилите предложения и становища за промени и допълнения 

към проекта на ПУРБ и ПМ, които са взети предвид по целесъобразност, приоритети и 

икономическа себестойност.  
 

І. Първа обществена консултация. 

Първата обществена консултация беше на тема “Проблеми и приоритети в 

управлението на водите в ЗБР” и се проведе на 2 ноември 2006 г. в Конферентна зала на І 

учебен корпус на ЮЗУ “Неофит Рилски”,  гр. Благоевград. Срещата беше в рамките на проект 

“Интегрирано управление на водите в Р България”, който се изпълняваше от екип ДЖАЙКА и с 

финансовата подкрепа на Японското правителство. Присъстваха представители на всички 

заинтересовани страни. Участниците бяха разделени в три работни групи, една от които 

разглеждаше проблемите за поречията на Места и Доспат. В резултат са идентифицирани 

следните проблеми:   

 

• Неизградени канализационни мрежи; 

• Лошо състояние на ПСОВ и липса на ПСОВ; 

• Липса на пречиствателни станции за питейни води; 

• Нерационално използване на водите за питейно-битови нужди; 

• Липса на достатъчен брой водохранилища;  
• Лошо състояние на хидромелиоративните съоръжения; 

• Замърсяване на реките с ТБО; 

• Недобра поддръжка на речните легла. 
 

ІІ. Втора обществена консултация. 

Темата на втората консултация с обществеността беше “Основни направления за 

решаване на проблемите свързани с водите в ЗБР” и се проведе на 5 септември 2007 г. в 

Червената зала на Американски университет в България, гр. Благоевград. След идентифициране 

на проблемите свързани с водите на първата консултация следва търсене на направления за 

решаването им. Отново имаше работа в групи и резултатите на групата за поречията на Места и 

Доспат. Направени бяха следните предложения: 

• Изграждане на ПСОВ; 

• Изграждане на ПСПВ; 

• Изграждане /доизграждане  на канализационна система в по-малките населени 

места; 
• Пречиствателни съоръжения за промишлените предприятия; 
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• Рекултивиране на терените и речните корита при нерегламентиран добив на 
баластра; 

• Подобряване на обмена на информация между институциите; 
• Изграждане на хидротехнически съоръжения – язовири за ПБВ; 

• Мероприятия срещу ерозия, свлачища; 
• Превенция срещу високи води и наводнения; 

• Рекултивация на речните корита след добив на инертни материали, изграждане на 

дънни прагове; 
• Синхронизация на работата на институциите за осигуряване проводимостта на 

реките.  

 

  

ІІІ.  Трета обществена консултация 

 

Темата на третата консултация беше “Програми от мерки за достигане на добро 

състояние на водите в ЗБР”и се проведе на 10 декември 2007 г., Американски университет в 

България (Червена зала), гр. Благоевград. При работата в групи се получиха следните 
предложения за програми от мерки за подобряване на състоянието на водите в басейна на река 

Места: 
 

1. Управление на качеството на водите 
• Изграждане на ПСОВ и подобряване на канализационната мрежа; изграждане на 

канализация в малките населени места, където няма; 
• Изграждане на ПСПВ и подобряване на  водопреносната система, подмяна на 

старите етернитови тръби; подобряване водоснабдяването в малките населени места; 
• Засилен контрол върху предприятията – замърсители; 

• По-рестриктивни мерки в законодателството във връзка опазването и качеството 

на питейните води; 

• Премахване на нерегламентираните сметища с цел опазване качеството на 

подземните води; 

• Мерки срещу обезлесяването на водосборните зони; 

• Контрол върху използването на торове; 
• Контрол по договорите за заустването в канализационните мрежи относно 

изправността на локалните пречиствателни съоръжения; 

• Изграждане и поддържане на СОЗ на всички действащи водохващания; 

• Контрол върху използването на питейна вода за промишлени нужди (изключение 
на хранително-вкусовата промишленост).   

  

2. Управление на количеството на водите 
• Намаляване на загубите на вода по водопреносната система; 
• Изграждане на язовири за напояване и питейно водоснабдяване; 
• Рекострукция на напоителните канали и помпените станции; 

• Изграждане на рибни проходи при хидротехническите съоръжения на реките; 
• Прогноза върху тенденциите за разрастване на населени места като Банско, 

Добринище, Баня и др.  

 

 

3. Управление на реките 
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• оценка на динамичните и статични запаси във връзка добива на инертни 

материали; 

• строг контрол върху добива на баластра и рекултивация на терените; 
• оценка на водните ресурси при изграждане на ВЕЦ;  

• подобряване проводимостта на реките чрез почистване на растителността; 
• поддържане на хидротехническите съоръжения (диги) в добро състояние; 
• превантивни дейности срещу наводнения – контрол върху изпусканите 

количества от язовирите, поддържане на общинските язовири, диги, корекции; система 

за ранно оповестяване за високи води и наводнения; мероприятия за залесяване срещу 

ерозия и свлачища.   
 

4. Връзки с другите институции и обществеността 
• по-добра координация с общини, Граждански защити; 

• програми за екологично образование в училищата, открити уроци; 

• обществени обсъждания.  

 

5.  Повишаване капацитета на служителите на дирекция 

• Обучения – нормативна база; 
• Семинари. 

 

ІV. Обсъждане със заинтересованите страни по проекта на ПУРБ и ПМ в Благоевград 
на 24 март 2009 г. 
 

� ПУРБ да се раздели на основни речни басейни; 

� Включване на водностопанските баланси като част от ПУРБ; 

� Разделяне на ПМ на краткосрочни и дългосрочни; 

� Реконструкция на амортизираните водопроводни и канализационни системи и 

ПСОВ; 

� Да се търси общ еколого-икономически ефект на ПМ; 

� Съобразяване с това, че при изграждане на ПСОВ, БПК намалява с 90 %; 

� Модулни ПСОВ за малките населени места; 
� Изграждане на обща ПСОВ за две или повече населени места – Банско и с. Баня; 

� Изграждането на нови прагове да се съобразява със съществуващите съоръжения 

за напояване; 
 

V. Обсъждания със заинтересованите страни заключителна среща в Благоевград в 

рамките на обществена поръчка “Консултации със заинтересованите страни за обсъждане 
на плановете за управление на речните басейни” по Оперативна програма “Околна среда 
2007 – 2013 г.”. 

  

 

Изпълнител на обществената поръчка е консорциум Денкщат Кий Експертс, като 

финансирането по ОПОС 2007 – 2012 г. е от ЕС чрез КФ и национално съфинансиране. На 

консултациите участваха представители на местната власт, държавни институции, 

водоползватели (списъкът с участниците в консултациите е в приложенията). 
 

По време на заключителната среща отново бяха коментирани проекта на програмата от 
мерки, но няма нови конкретни предложения за допълнения, както и няма постъпили становища 

за басейна на река Места.  
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